ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ Π.Κ.Κ ΒΙ∆Ο
5ΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
11/02/10-15/02/10
ΣΟΦΙΑ – ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ – ΜΠΟΡΟΒΕΤΣ – ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ – ΡΟΥΠΕΛ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πέµπτη 11/02/10: Πρωινή Αναχώρηση για Ηγουµενίτσα. Μέσω Εγνατίας οδού µε τις απαραίτητες
στάσεις για καφέ και φαγητό κατευθυνόµαστε στη Σόφια. ∆είπνο και διανυκτέρευση.
Παρασκευή 12/02/10: Με συνοδεία ελληνόφωνου ξεναγού θα περιηγηθούµε στην πόλη της Σόφιας.
Γεύµα στο ξενοδοχείο αντί δείπνου. Ελεύθερος χρόνος για ψώνια. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε
εστιατόριο µε φολκλορικό πρόγραµµα και φαγητό. ∆ιανυκτέρευση στη Σόφια.
Σάββατο 13/02/10: Με συνοδεία του ξεναγού µας αναχώρηση για Φιλιππούπολη. Ξενάγηση στο κέντρο
της πόλης και ελεύθερος χρόνος για ψώνια. ∆είπνο και διανυκτέρευση στη Φιλιππούπολη.
Κυριακή 14/02/10: Αναχώρηση για το χιονοδροµικό κέντρο Μπόροβετς. Στη συνέχεια αναχώρηση για το
Σαντανσκι. ∆είπνο και διανυκτέρευση στο Σαντάνσκι.
∆ευτέρα 15/02/10: Μετά το πρωινό επιστρέφουµε επί Ελληνικού εδάφους κι επισκεπτόµαστε το Οχυρό
Ρούπελ. Συνεχίζουµε το ταξίδι της επιστροφής µε τις απαραίτητες στάσεις για καφέ και φαγητό.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τιµή συµµετοχής κατ’ άτοµο: 310€
Στην παραπάνω τιµή συµπεριλαµβάνονται:
2 ∆ιανυκτερεύσεις στη Σόφια στο ξενοδοχείο Dedeman Princess Sofia 4ων αστέρων.
1 ∆ιανυκτέρευση στη Φιλιππούπολη στο ξενοδοχείο Dedeman Trimontium Princess Plovdiv 4ων αστέρων.
1 ∆ιανυκτέρευση στο Σαντανσκι στο ξενοδοχείο Sandanski 4ων αστέρων.
Ηµιδιατροφή στο ξενοδοχείο.
Όλες οι µετακινήσεις µε ιδιόκτητο πούλµαν
Όλες οι ξεναγήσεις µε ελληνόφωνο ξεναγό
Εισιτήρια Ηγουµενίτσα Κέρκυρα

∆εν Συµπεριλαµβάνονται:
Είσοδοι σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, προαιρετικές δραστηριότητες (φολκλορικό).
Επιβαρύνσεις:
Μονόκλινο ∆ωµάτιο €50,00 το άτοµο.
Όλες οι µετακινήσεις θα γίνουν µε ιδιόκτητα πούλµαν της εταιρείας µας 50 θέσεων, υπερυψωµένα τα οποία
διαθέτουν όλα τα σύγχρονα συστήµατα ασφαλείας, διασκέδασης καθώς και δορυφορικό σύστηµα
πλοήγησης. Καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού θα διατίθενται ∆ΩΡΕΑΝ εµφιαλωµένα νερά 0,5 l.
Κατόπιν συνεννοήσεως µε τοπικό ελληνόφωνο ξεναγό µπορεί να γίνουν µικρές αλλαγές στα ωράρια ή τη
σειρά που θα επισκεφτούµε την κάθε περιοχή.
Πληροφορίες : κ. Φίλιππο Τρούσα τηλ. 6999935185
κ. Σπύρο Κασταµονίτη τηλ. 6936056019
κα Φρίντα Γιαννάτου τηλ. 6948366631
∆ηλώσεις συµµετοχής µε προκαταβολή €150 κατ’ άτοµο έως 20/12/09 και εξόφληση έως 20/01/2010
στα παρακάτω σηµεία :
Κατάστηµα οπτικών κου Ντίνου Ζωχιού (ώρες λειτουργίας καταστηµάτων – εκτός Σαββάτου)
Προσκοπείο Φαληράκι (Τετάρτη 18:30 – 20:00 & Σάββατο 16:30 – 19:30)

