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2ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΟΦΙΑ – ΜΠΟΡΟΒΕΤΣ 
 
 
Αναχώρηση : 25 Μαρτίου 2023 
 
1η ΜΕΡΑ : 25/03/2023 
Αναχώρηση το πρωί στις 08:00 από το γραφείο μας, άφιξη στο τελωνείο Ορμενίου, είσοδος στην 
Βουλγαρία, περνώντας περιφερειακά από Χάσκοβο – Φιλιππουπολη και με τις απαραίτητες στάσεις 
άφιξη στη Σόφια.. “Μεγαλώνει μα ποτέ δεν Γερνάει” είναι το μότο.. της πόλης, που από το 1879 είναι η 
πρωτεύουσα. Το κέντρο της Σόφιας είναι ένα εκλεκτικό μείγμα αρχιτεκτονικών στυλ, που 
αντιπροσωπεύονται από ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία, τα οποία άφησαν στο πέρασμα τους οι 
Θράκες, οι Ρωμαίοι, οι Βυζαντινοί, οι Σλάβοι και οι Τούρκοι. Στην περιήγησή μας θα δούμε τη Βουλή, 
το Προεδρικό Μέγαρο, την Εκκλησία  σύμβολο της πόλης του Αλεξάντερ Νέφσκι με τους χάλκινους 
και χρυσούς θόλους της.  Πήρε το όνομα του, διότι πιστεύεται πως έσωσε την Ρωσία το 1240 από τα 
Σουηδικά στρατεύματα και την εποχή εκείνη τον θεωρούσαν προστάτη άγιο της οικογένειας του 
τσάρου. Θα δούμε επίσης την πανεπιστημιούπολη, το μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το μνημείο του 
Άγνωστου Στρατιώτη που βρίσκεται στην είσοδο της εκκλησίας της Αγίας Σοφίας, το τζαμί Banya 
Bashi, αλλά και την εκκλησία της Αγίας Κυριακής, με τον θεόρατο θόλο της. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος στην διάθεσή σας για ξεκούραση ή να επισκεφθείτε το εμπορικό κέντρο 
THE MALL που βρίσκεται δίπλα στο ξενοδοχείο.. Νυχτερινή βόλτα στο ιστορικό κέντρο. 
Διανυκτέρευση.  
 
 
 

2η ΜΕΡΑ : 26/03/23 
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 
αναχώρηση για την επιστροφή μας, με την απαραίτητη στάση για καφέ και ξεκούραση και με την 
διέλευση των τελωνείων, άφιξη νωρίς το βράδυ στην Ορεστιάδα.  
 
 

Τιμή συμμετοχής κατά άτομο : 95 ευρώ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

 Μεταφορά με πολυτελές τουριστικό λεωφορείο του γραφείου μας. 
 Μια διανυκτέρευση  στο ξενοδοχείο  NOVOTEL SOFIA 4* σε δίκλινα δωμάτια  
 Πρωινό  μπουφέ στο ξενοδοχείο.  
 Εκδρομές – περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
 Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας.  
 Φ.Π.Α. 

 
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

 Εισόδους μουσείων, νυκτερινών κέντρων, γεύματα - δείπνα. 
 Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή δεν αναφέρεται.   

 


