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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
Διάρκεια 3 μέρες 4 μέρες 5 μέρες 6 μέρες 4 μέρες 5 μέρες 3 μέρες 4 μέρες

Ημερομηνία 22-24.12 
24-26.12

23-26.12 
24-27.12

22-26.12 
23-27.12 
24-28.12

22-27.12 
23-28.12

30.12-02.01 
31.12-03.01

30.12-03.01 
31.12-04.01 05-07.01 05-07.01

Τιμή με Ημιδιατροφή 139 € 159 € 215 € 255 € 269 € 329 € 149 € 189 €

Προαιρετικό δείπνο Χριστουγέννων 25€ ενήλικας 
& 15€ παιδί

Πρωτοχρονιάτικο Υποχρεωτικό 
Δείπνο 70€ ενήλικας & 35€ παιδί

GRAND HOTEL BANSKO 4*

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Διάρκεια 3 μέρες 4 μέρες 5 μέρες 6 μέρες

Ημερομηνία 22-24.12 
24-26.12

23-26.12 
24-27.12

22-26.12 
23-27.12 
24-28.12

22-27.12 
23-28.12

Τιμή με Ημιδιατροφή 129 € 165 € 199 € 235 €

Περιλαμβάνει Χριστουγεννιάτικο δείπνο στο 
ξενοδοχείο.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Διάρκεια 3 μέρες 4 μέρες 5 μέρες 6 μέρες

Ημερομηνία 22-24.12 
24-26.12

23-26.12 
24-27.12

22-26.12 
23-27.12 
24-28.12

22-27.12 
23-28.12

Τιμή με Ημιδιατροφή 145 € 165 € 219 € 259 €

GRAND ROYALE 
Apartment Complex & Spa 4*

MPM GUINNESS 4*

Το Grand Hotel Bansko είναι ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα στο Μπάνσκο, στους 
πρόποδες της όμορφης οροσειράς Πιρίν. Στο ξενοδοχείο υπάρχουν lobby bar, 
το νυχτερινό κέντρο Rococo και καζίνο με ρουλέτα και κουλοχέρηδες. Παρέχει 
δωρεάν υπηρεσία μεταφοράς προς τις πίστες του σκι. Το κέντρο σπα διαθέτει 
αίθουσες μασάζ, 4 διαφορετικές σάουνες, σολάριουμ, υδρομασάζ, μπανιέρα-
υδρομασάζ, χαμάμ και αίθουσα χαλάρωσης. Παρέχονται διάφορες περιποιήσεις 
ευεξίας και χαλάρωσης. Υπάρχουν επίσης εσωτερική και εξωτερική πισίνα για 
ενήλικες αλλά και για παιδιά.  

Το 4 αστέρων Grand Royale Apartment Complex & Spa διαθέτει εσωτερική πισίνα, 
μεγάλο σπα, γυμναστήριο και παιδική χαρά. Απέχει 600μ. από το πλησιέστερο 
τελεφερίκ και 1300μ. από το κέντρο του Μπάνσκο. Παρέχεται δωρεάν Wi-Fi σε όλους 
τους χώρους.  Όλα τα δωμάτια έχουν μπαλκόνι.  
    

Το MPM Hotel Guinness απέχει λιγότερο από 300μ. από το λιφτ 
του σκι γόνδολα και διαθέτει σπα στις εγκαταστάσεις, εστιατόριο 
με αρχιτεκτονική σε στιλ αίθριου και εσωτερική πισίνα. Παρέχεται 
δωρεάν Wi-Fi σε όλα τα διαμερίσματα και στούντιο.
Κάθε μονάδα διαθέτει τηλεόραση με καλωδιακά κανάλια, καθιστικό, 
μίνι μπαρ και μπάνιο με ντους, στεγνωτήρα μαλλιών και δωρεάν 
προϊόντα περιποίησης. Το μπαλκόνι ανοίγει σε γραφική θέα στο 
βουνό. Οι εγκαταστάσεις σπα περιλαμβάνουν ατμόλουτρο, σάουνα, 
καθώς και ποικιλία από εξειδικευμένες περιποιήσεις σώματος και 
ομορφιάς.
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Παιδί έως 6 στο 
δίκλινο των γονέων 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 €

1ο παιδι 6 έως 
12 ετών 109 € 119 € 149 € 179 € 175 € 229 € 119 € 139 €

2ο παιδι 6 έως 
12 ετών 129 € 149 € 189 € 219 € 249 € 309 € 139 € 169 €

Παιδί έως 6 στο 
δίκλινο των γονέων 50 € 50 € 50 € 50 €

1ο παιδι 6 έως 
12 ετών 79 € 99 € 119 € 139 €

2ο παιδι 6 έως 
12 ετών 99 € 119 € 139 € 169 €

Παιδί έως 6 στο 
δίκλινο των γονέων 50 € 50 € 50 € 50 €

1ο παιδι 6 έως 
12 ετών 115 € 135 € 169 € 199 €

2ο παιδι 6 έως 
12 ετών 89 € 99 € 129 € 149 €



ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Διάρκεια 3 μέρες 4 μέρες 5 μέρες 6 μέρες

Ημερομηνία 22-24.12 
24-26.12

23-26.12 
24-27.12

22-26.12 
23-27.12 
24-28.12

22-27.12 
23-28.12

Τιμή με Ημιδιατροφή 149 € 189 € 249 € 299 €

MPM SPORT 4*

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΘΕΟΦΑΝΙΑ 

Διάρκεια 3 μέρες 4 μέρες 5 μέρες 6 μέρες 3 μέρες 4 μέρες

Ημερομηνία 22-24.12 
24-26.12

23-26.12 
24-27.12

22-26.12 
23-27.12 
24-28.12

22-27.12 
23-28.12

05-07.01 04-07.01

Τιμή με Ημιδιατροφή 109 € 155 € 195 € 235 € 145 € 169 €
Προαιρετικό δείπνο Χριστουγέννων 15 € ενήλικας & 10 € παιδί

      PERUN LODGE HOTEL & SPA 4*  

Το MPM Sport Hotel βρίσκεται πολύ κοντά στο λιφτ του σκι γόνδολα 
στο Μπάνσκο και προσφέρει σπα στις εγκαταστάσεις του, εσωτερική 
πισίνα και Wi-Fi χωρίς χρέωση σε όλους τους χώρους του.
Κάθε μονάδα διαθέτει τηλεόραση επίπεδης οθόνης με καλωδιακά 
κανάλια, καθιστικό και μπάνιο με ντους ή μπανιέρα και δωρεάν 
προϊόντα περιποίησης. Ορισμένα δωμάτια έχουν μπαλκόνι που 
ανοίγει σε γραφική θέα στο όρος Πίριν.

Το Perun Lodge είναι ένα καινούργιο ξενοδοχείο 
διαμερισμάτων, σε απόσταση μόλις 3 λεπτών με τα 
πόδια από το λιφτ γόνδολα, στο πιο ελκυστικό τμήμα 
του βουλγαρικού θερέτρου Μπάνσκο για σκι και 
γκολφ. Προσφέρει δωρεάν μεταφορά με λεωφορείο 
προς τον κάτω σταθμό του λιφτ και δωρεάν Wi-Fi 
στο χώρο της ρεσεψιόν.
    

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
Διάρκεια 3 μέρες 4 μέρες 5 μέρες 6 μέρες 4 μέρες 5 μέρες 3 μέρες 4 μέρες

Ημερομηνία 22-24.12 
24-26.12

23-26.12 
24-27.12

22-26.12 
23-27.12 
24-28.12

22-27.12 
23-28.12

30.12-02.01 
31.12-03.01

30.12-03.01 
31.12-04.01

05-07.01 04-07.01

Τιμή με Ημιδιατροφή 99 € 119 € 149 € 169 € 155 € 195 € 99 € 119 €

Περιλαμβάνει Χριστουγεννιάτικο δείπνο σε 
παραδοσιακή Ταβέρνα

Πρωτοχρονιάτικο Υποχρεωτικό 
Δείπνο 75€ ενήλικας 40€ παιδί

ORPHEY 4*

To Οrphey Hotel είναι ένα πολυτελές ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων 
στην πόλη του Μπάνσκο. Η μοναδική του θέση προσελκύει ένα σημαντικό 
αριθμό τουριστών κατά την διάρκεια του καλοκαιριού και του χειμώνα. 
Βρίσκεται στο ήσυχο και άνετο μέρος της πόλης, είναι μόλις 5 λεπτά με 
τα πόδια από την Εθνική Αναβίωση Complex και το κέντρο 2χιλίομετρα 
μακρία από το τελεφερίκ.    
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Παιδί έως 4 στο 
δίκλινο των γονέων 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 €

1ο παιδι 4 έως 12 
ετών 69 € 89 € 115 € 129 € 119 € 145 € 69 € 89 €

2ο παιδι 4 έως 12 
ετών 89 € 109 € 135 € 145 € 145 € 185 € 89 € 109 €

Παιδί έως 6 στο 
δίκλινο των γονέων 50 € 50 € 50 € 50 €

1ο παιδι 6 έως 
12 ετών 125 € 155 € 199 € 229 €

2ο παιδι 6 έως 
12 ετών 99 € 119 € 139 € 169 €

Παιδί έως 6 στο 
δίκλινο των γονέων 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 €

1ο παιδι 6 έως 
12 ετών 99 € 119 € 145 € 169 € 119 € 139 €

2ο παιδι 6 έως 
12 ετών 105 € 129 € 155 € 179 € 129 € 149 €



Bansko πρόγραμμα εκδρομής
1η Hμέρα: Αναχώρηση-Μπάνσκο
Συγκέντρωση στις 06:00 ή στις 15.00(22,23/12 & 30/12). Αναχωρούμε με προορισμό το Μπάνσκο μέσα από μια 
πανέμορφη διαδρομή στους πρόποδες του όρους Πίριν. Άφιξη και τακτοποίηση στα δωμάτια. Ελεύθερος χρόνος για 
ξεκούραση στο ξενοδοχείο ή για μια πρώτη περιήγηση στα γραφικά σοκάκια του χωριού. Διανυκτέρευση.

2η-5η Hμέρα: Ελεύθερες μέρες
Μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τις μέρες σας όπως εσείς νομίζετε καλύτερα. Οι πίστες σας περιμένουν. Χαρείτε το χιόνι, 
την ομορφιά του Μπάνσκο και του βουνού Πίριν. Το καινούργιο τελεφερίκ μέσα από το Μπάνσκο, οι καινούργιες 
πίστες και τα λιφτ, σας προσφέρουν «αυστριακή» ποιότητα για το αγαπημένο σας σπορ. Όσοι θα θέλατε να μάθετε 
σκι, υπάρχουν σχολές που θα φροντίσουν για σας. Εσείς που δεν κάνετε σκι ευκαιρία για να εξερευνήσετε το 
Μπάνσκο που έχει αρκετά ενδιαφέρουσα ιστορία και αξιοθέατα με παράδοση στη αγιογραφία, στα ξυλόγλυπτα και 
στις λαϊκές τέχνες. Επίσης μπορείτε να απολαύσετε όλες τις δωρεάν υπηρεσίες σπα που παρέχουν τα ξενοδοχεία 
(θερμαινόμενες εσωτερικές και εξωτερικές πισίνες, σάουνες, μασάζ, αίθουσες γυμναστικής, πισίνες). Τέλος υπάρχουν 
μπαρ και καφετέριες, club και πάνω από 100 γραφικές ταβέρνες, οι περισσότερες με ζωντανή παραδοσιακή μουσική. 
Επισκεφθείτε τα μαγαζιά με σουβενίρ, με εξοπλισμό σκι αλλά και με ρούχα και είδη σπορ.

6η Hμέρα: Μπάνσκο-Θεσσαλονίκη
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος μέχρι το μεσημέρι. Έπειτα αναχωρούμε για Θεσσαλονίκη. Μέσω των Ελληνοβουλγαρικών 
συνόρων φθάνουμε το απόγευμα στα γραφεία μας.

Περιλαμβάνει: ●  Διαμονή σε ξενοδοχείο της επλογής σας. ● Ημιδιατροφή καθημερινά στο ξενοδοχείο. ● Δωρεάν χρήση όλων των υπηρεσιών Spa του 
κάθε ξενοδοχείου (πισίνα, σάουνα, χαμαμ, γυμναστήριο) ● Μεταφορές-Μετακινήσεις με πολυτελή λεωφορεία. ●  Εκδρομές-περιηγήσεις-ξεναγήσεις, όπως 
αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής. ● Αρχηγό-Συνοδό του γραφείου μας. ●  Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. ● Φ.Π.Α.

Ξενοδοχείο Διατροφή Τιμή 3ήμερου
26-28/12
27-29/12

Τιμή 4ήμερου
26-29/12

GRAND HOTEL 4* Ημιδιατροφή 105 € 135 €

ORPHEY 4* Ημιδιατροφή 79 € 99 €

PERUN LODGE 4* Ημιδιατροφή 89 € 109 €

Special Offers

Εναλλακτικά μπορείτε να πραγματοποιήσετε κάποια από τις προαιρετικές μας εκδρομές:

Ημερήσια εκδρομή στη Σόφια, με κόστος 10€ προαγορά-15€ επί τόπου.(25/12 και 27/12)


