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Αποκριάτικο ξεφάντωμα στην 3ήμερη εκδρομή 
ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ – ΧΑΣΚΟΒΟ – 

ΜΠΟΡΟΒΕΤΣ ή ΣΟΦΙΑ 
 

 
 
 
Αναχώρηση 25 Φεβρουαρίου 
 
1η ΗΜΕΡΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 25-02-2023  ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ – ΧΑΣΚΟΒΟ – ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ   
 Αναχώρηση στις 09:00 το πρωί. Διέλευση των συνόρων του Ορμενίου, είσοδος στην Βουλγαρία. Άφιξη στο 
ΧΑΣΚΟΒΟ, Επίσκεψη στο μνημείο της ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ, το υψηλότερο άγαλμα της ΠΑΝΑΓΙΑΣ στον 
κόσμο, με συνολικό ύψος 32 μέτρα, με πιστοποίηση στο βιβλίο Γκίνες. Στο βάθρο του μνημείου θα συναντήσετε υπάρχει 
το Ορθόδοξο παρεκκλήσι των Γενεθλίων της Παρθένου Μαρίας, το εσωτερικό του οποίου μοιάζει με αρχαία εκκλησία 
και διαθέτει πέτρινη Αγία Τράπεζα. Στον εξωτερικό χώρο δίπλα στο άγαλμα βρίσκεται το τεράστιο καμπαναριό της, μια 
κατασκευή 30 μέτρων ύψους, το μεγαλύτερο των Βαλκανίων. Το άγαλμα με το καμπαναριό δένουν αρμονικά μεταξύ 
τους  χαρακτηρίζοντας τον λόφο επιδεικτικά θρησκευτικό που αξίζει να τον επισκεφτείτε. Ελεύθερος χρόνος και δια 
μέσου της κοιλάδας του Έβρου, άφιξη στην ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος στην 
διάθεση σας..  για βόλτα στον πεζοδρόμο της πόλης που ξεκινάει από το ξενοδοχείο μας. Το βράδυ το αποκορύφωμα 
του καρναβαλιού θα σας μείνει αξέχαστο για μια ακόμη χρονιά. Η νύχτα θα είναι πλημμυρισμένη από  τα ξακουστά 
μπαλέτα της Βουλγαρίας, την Ελληνική ορχήστρα μας, κέφι και χορό!!! Εσείς βάλτε μόνο την καλύτερη διάθεσή σας 
και το αποκριάτικο κουστούμι σας. ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ!!!!!!. Διανυκτέρευση. 
 
 
 
2η ΗΜΕΡΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 26-02-2023  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΠΟΡΟΒΕΤΣ 
 Ξύπνημα. Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα επισκεφθούμε το διεθνές τουριστικό χειμερινό θέρετρο της Βουλγαρίας το 
ΜΠΟΡΟΒΕΤΣ. Βρίσκεται σε  μια καταπληκτική τοποθεσία με αιωνόβια έλατα, σε υψηλές κορυφές με πυκνό χιόνι και 
πίστες για ΣΚΙ. Απέχει 90 χλμ. από την Φιλιππούπολη και βρίσκεται στις βόρειες πλαγιές του όρους Ρίλα Η ανάβαση με 
το ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ θα σας συναρπάσει. Ελεύθερος χρόνος στην διάθεση σας για βόλτα – τελεφερίκ – μεσημεριανό φαγητό. 
Το απόγευμα επιστροφή στη Φιλιππούπολη. Ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση. Διανυκτέρευση. 
 

ή 2η  επιλογή 
2η ΗΜΕΡΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 26-02-2023  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ 
Ξύπνημα. Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την «πόλη της Νιότης» Πρωτεύουσα ΣΟΦΙΑ. Ξενάγηση στην 
όμορφη πόλη, αρχίζοντας από την εκκλησία του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΝΕΦΣΚΥ, την Βυζαντινή  εκκλησία της  ΑΓΙΑΣ 
ΣΟΦΙΑΣ, τον Ρωσικό Ναό του ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, την Μητρόπολη ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ. Επίσκεψη στο μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον με σπάνιες συλλογές πουλιών, ζώων και μετάλλων. 
Καταλήγουμε στο ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ και στην πύλη της αρχαίας ΣΕΡΔΙΚΑΣ. Ελεύθερος χρόνος σε εμπορικό κέντρο.. 
για μεσημεριανό φαγητό. Το απόγευμα επιστροφή στην Φιλιππούπολη.. Ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση. 
Διανυκτέρευση. 
 

ή 3η  επιλογή 
Μένω στο Grand Hotel Plovdiv!!!! 

Ξύπνημα.. Πρωινό στο ξενοδοχείο. Χαρίστε στον εαυτό σας μια αλλιώτικη Κυριακή..  και ΑΦΕΘΕΙΤΕ!!! 
ΧΑΛΑΡΩΣΤΕ!!! ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ!!! τις ανέσεις που προσφέρει το ξενοδοχείο μας.. θερμαινόμενη εσωτερική 
πισίνα – σάουνα – τζακούζι – χαμάμ. Θεραπείες σώματος – ιατρικό μασάζ – χαλαρωτικό μασάζ! Πιείτε τον 
καφέ  σας, απολαύστε τα γλυκά σας! Δοκιμάστε γευστικά τοπικά και ευρωπαϊκά πιάτα!!! Και γιατί όχι??  
Προκαλέστε την τύχη σας στο ολοκαίνουργιο Platinum Casino Plovdiv.   
 
 


