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Τιμές κατ’ άτομο για πακέτο εκδρομής 
 

 
 
** Το ξενοδοχείο Regnum 5* την περίοδο 18/1 – 2/2 έχει επιβάρυνση κατ άτομο €17 / νύχτα 
 
 
 

 
Ξενοδοχεία 

 

δωμάτιο Διατροφή 

4 ημέρες 
2 νύχτες 

Κάθε Πέμπτη 
βράδυ 

5 ημέρες 
3 νύχτες 

Κάθε Τετάρτη 
βράδυ 

6 ημέρες 
4 νύχτες 

Κάθε Τρίτη 
βράδυ 

Σημειώσεις  
Προαιρετικό επιπλέον 

κόστος για ημιδιατροφή  
( δείπνο ) ανά άτομο 

OLYMP 3* | HERMES 3* Standard Πρωινό 85 105 125 Ημιδιατροφή €8 / δείπνο 

BARYAKOV 3* | FRIENDS 3* Standard Πρωινό 90 110 130 Ημιδιατροφή €7 / δείπνο 

DUMANOV 3* | IDA 3* Standard  Πρωινό  95 115 135 Ημιδιατροφή €7 / δείπνο 

ADEONA 3* | MARAYA 3* Standard Πρωινό 105 125 145 Ημιδιατροφή €7 / δείπνο 

MOUNTAIN PARADISE 3*sup 
SPECIAL OFFER Studio Πρωινό 110 130 150 Ημιδιατροφή €8 / δείπνο 

SUNRISE 4* 
SPECIAL OFFER Studio Πρωινό 115 135 155 Ημιδιατροφή €8 / δείπνο 

ZARA BOUTIQUE 4* Deluxe Πρωινό 125 155 185 Ημιδιατροφή €7 / δείπνο 

ST. GEORGE SKI & SPA 4* Studio Ημιδιατροφή 130 165 195  

GRAND HOTEL CASINO 4* 
SPECIAL OFFER Standard Ημιδιατροφή 130 165 195  

ST. IVAN RILSKY 4* Studio Πρωινό 140 175 220 Ημιδιατροφή €10 / δείπνο 

ST. GEORGE PALACE 4* Studio Πρωινό 140 175 220 Ημιδιατροφή €8 / δείπνο 

PERUN LODGE 4* Studio Ημιδιατροφή 145 180 225  

LION 4* Studio Ημιδιατροφή 145 180 225  

VIHREN PALACE 4* Standard Πρωινό  155 205 255 Ημιδιατροφή €10 / δείπνο 

REGNUM 5*  
SPECIAL OFFER 

ΕSuite Πρωινό 140 195 245 Ημιδιατροφή €10 / δείπνο 

ASTERA 4* Studio Ημιδιατροφή 160 210 270  

LUCKY BANSKO 5* Studio Πρωινό 160 210 270 Ημιδιατροφή €15 / δείπνο 

AMIRA 5* Standard Ημιδιατροφή 240 320 400  

PREMIER 5* Smart Πρωινό 230 310 390 Ημιδιατροφή €16 / δείπνο 

KEMPINSKI 5* Town View Πρωινό 380 550 750 Ημιδιατροφή €28 / δείπνο 

BANSKO ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 
 Αναχωρήσεις από Αθήνα, Χαλκίδα, Λαμία | Ιανουάριος – Φεβρουάριος  

6 ημέρες – 4 νύχτες κάθε Τρίτη βράδυ με Κυριακή επιστροφή  
5 ημέρες – 3 νύχτες κάθε Τετάρτη βράδυ με Κυριακή επιστροφή  
4 ημέρες – 2 νύχτες κάθε Πέμπτη βράδυ με Κυριακή επιστροφή  

 

mailto:info@nikaiatravel.gr
http://www.nikaiatravel.gr/
http://www.oxygentours.gr/olymp-3/


 
 
Περιλαμβάνονται:   
 
 Μεταφορά με πολυτελή πούλμαν με έμπειρους οδηγούς 
 Διαμονή και διατροφή στα αναφερόμενα ξενοδοχεία 
 Έμπειρους συνοδούς του γραφείου μας και 24ωρη εξυπηρέτηση κατά τη διαμονή σας Μπάνσκο 
 Δωρεάν μεταφορά στα λιφτ από τα mini van των ξενοδοχείων 
 Εκπτώσεις και προσφορές σε επιλεγμένα εστιατόρια και επιχειρήσεις στο Μπάνσκο με την κάρτα O2 
 Ελεύθερη χρήση των παροχών spa (πισίνα, σάουνα, χαμάμ, αίθουσα χαλάρωσης, γυμναστήριο) 
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης  
 Εκπτώσεις σε ενοικίαση εξοπλισμού  

 
Δεν περιλαμβάνονται:  

 Εισιτήρια λιφτ , επιπλέον γεύματα και ποτά, προαιρετικές εκδρομές, διασκεδάσεις, ειδικά προγράμματα σωματικής ευεξίας όπως 
διάφορα είδη μασάζ και προγράμματα ομορφιάς. 

 

Πρόγραμμα εκδρομής : 
 

1η  ημέρα: ΑΘΗΝΑ - ΜΠΑΝΣΚΟ 
Συγκέντρωση και αναχώρηση από Αθήνα για Προμαχώνα, με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και ξεκούραση, άφιξη 
στα σύνορα. Διέλευση και σύντομή στάση και στα duty free shops. Κατόπιν αναχώρηση για Μπάνσκο, θα 
ανηφορίσουμε για  τα στενά της Κρέσνας και στο Σιμιτλί θα αφήσουμε την εθνική οδό για να διανύσουμε τα 
τελευταία 42 χλμ στην κοιλάδα του ποταμού Ελοβίκο. Θα φθάσουμε στα 950 μέτρα υψόμετρο για στο πανέμορφο 
οροπέδιο του Ραζλόγκ. Άφιξη στο Μπάνσκο και πριν την άφιξη στο ξενοδοχείο μας ο συνοδός θα σας δώσει 
χρήσιμες πληροφορίες για το χωριό . Ελεύθερος χρόνος για μία πρώτη βόλτα στο ιστορικό κέντρο του Μπάνσκο ή 
όσοι το επιθυμούν ski στο χιονοδρομικό κέντρο.  
2η - 3η - 4η ημέρα : ΜΠΑΝΣΚΟ  
Ημέρα ελεύθερη για σκι ή snowboard στο χιονοδρομικό κέντρο ή απολαύσετε μία βόλτα και ψώνια στο ιστορικό 
κέντρο. Μπορείτε να συμμετέχετε σε μία από τις προαιρετικές δραστηριότητες όπως ολοήμερη εκδρομή στη Σόφια 
ή το Μοναστήρι της Ρίλα, ενώ στο Μπάνσκο βόλτες με 8Χ8 ή περίπατος στον Εθνικό Δρυμό Πίριν ή χαλάρωση στις 
ιαματικές πηγές της Μπάνια. Το βράδυ πολλές οι επιλογές και οι προτάσεις μας για την έξοδό σας για φαγητό ή 
ποτό καθώς κάθε εβδομάδα υπάρχουν προγραμματισμένα event στα καλύτερα club του Μπάνσκο! 
Τελευταία ημέρα : ΜΠΑΝΣΚΟ – ΑΘΗΝΑ 
Συγκέντρωση στη reception του ξενοδοχείου σας και αναχώρηση το μεσημέρι για τα σύνορα και με ενδιάμεσες 
στάσεις άφιξη στην πόλη μας. 

 

Δρομολόγιο πούλμαν : 
 

 
 

Παρατηρήσεις 

Οι τιμές είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο ή στούντιο. Για διαμερίσματα ή άλλους τύπους δωματίων στο κάθε ξενοδοχείο τιμή 
διαμορφώνεται ανάλογα. Για παιδιά έως 6 ετών είναι δωρεάν με επιβάρυνση τα μεταφορικά €50 με επιστροφή από Αθήνα, €40 από 
Λάρισα και €30 από Θεσσαλονίκη. Παιδιά 7 - 12 ετών στο δωμάτιο των γονέων σε πρόσθετο κρεβάτι έκπτωση 30%. Επιβάρυνση 
μονόκλινου 40%.Έκπτωση 3

ου
 ατόμου 13 – 18 ετών σε πρόσθετο κρεβάτι 10% εκτός ξενοδοχείων 3*. Το τρίκλινο δωμάτιο είναι 

δίκλινο με πρόσθετο πτυσσόμενο κρεβάτι ή καναπές που ανοίγει και γίνεται κρεβάτι 
 

 

ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  
(ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ 15ΛΕΠΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ) 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΒΡΑΔΥ 

ΑΛΙΜΟΣ (Παλαιστίνης και Λαμίας 1 - Parking Σκλαβενίτης) 21:30 

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ( Β. Αμαλίας 22-24) 22:00 

ΚΗΦΙΣΙΑ (Πλατεία Ελαιών Σ.Μ Θανόπουλος ) 22:30 

ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ  (Olympus Plaza) 23:15 

ΛΑΜΙΑ (Ρούμελη ) 00:25 

ΒΟΛΟΣ ( διασταύρωση Βελεστίνου ) 01:45 

ΛΑΡΙΣΑ ( Νέος Νιαβής) 02:45 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ ( OLYMPUS PLAZA- Κορινός ) 04:15 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ( Σταθμός ΚΤΕΛ Μακεδονίας ) 05:25 

ΣΕΡΡΕΣ ( διασταύρωση προς Βουλγαρία ) 06:30 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Από τις 13:00 θα πρέπει να βρίσκεστε στη reception ή την καφετέρια του 
ξενοδοχείου διαμονής όπου θα σας ειδοποιήσει προς επιβίβαση ο συνοδός του γραφείου μας. 



 

Προαιρετικές εκδρομές : 

ΣΟΦΙΑ: Ολοήμερη εκδρομή στη Σόφια. Αναχώρηση νωρίς το πρωί. Άφιξη πανοραμική όσο και πεζή ξενάγηση για να 
γνωρίσουμε την πόλη και τα ενδιαφέροντα μνημεία της, όπως την εκκλησία του Νέφσκυ και την υπαίθρια αγορά με 
παλιά αντικείμενα και αντίκες, την Ρώσικη εκκλησία, τα παλιά ανάκτορα και σημερινή πινακοθήκη, το μνημείο των 
Ρώσων στρατιωτών, το παλιό Πανεπιστήμιο, την Γέφυρα των Αετών και άλλα. Για αγορές η Σόφια προσφέρει 
καταπληκτικές ευκαιρίες, αν σκεφθεί κανείς τα 5 mall. Αργά το απόγευμα θα επιστρέψουμε στο Μπάνσκο.  
Κόστος κατ άτομο : €20 
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, συνοδό, ξενάγηση 
 
ΜΠΛΑΓΚΟΕΒΓΚΡΑΝΤ :  
Ημερήσια εκδρομή στην πόλη Μπλαγκόεβγκραντ, πρωτεύουσα της Ν.Δ Βουλγαρίας με την μεγάλη αγορά της ,το 
πεζοδρομημένο κέντρο της ,την παλιά πόλη ,και τα όμορφα καφέ της δίπλα στον ποταμό Μπίστριτσα.  
Κόστος κατ άτομο : €15 
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, συνοδό, ξενάγηση. Δεν περιλαμβάνονται είσοδοι στα μουσεία 
 
OFF ROAD 8X8:  
Βόλτα στους πρόποδες του Πίριν με 8τροχα ειδικά οχήματα διάρκειας μιάμισης ώρας. Διαδρομή σε δασικούς δρόμους 
αλλά και off road περάσματα. Όταν έχει χιόνι τα οχήματα φέρουν ερπύστριες. Κατά την διάρκεια της εκδρομής 
γίνονται στάσεις για φωτογράφιση, στάση στον λόφο Παλίγκο Ντέν όπου πίνοντας ένα ζεστό τσάι έχουμε θέα το βουνό 
Ρίλα και την λιμνούλα Μπερισμάτα. Κάνουμε στάση και στο μικρό μοναστήρι Μποκορόντιστο.  
Κόστος κατ άτομο : €25 
Περιλαμβάνει : το 8Χ8 όχημα, οδηγό, καύσιμα, αρχηγό/ξεναγό.  
 
ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΜΠΑΝΥΑ 
Επίσκεψη στα φυσικά ιαματικά λουτρά της ευρύτερης περιοχής του Μπάνσκο, όπου θα έχετε την ευκαιρία να 
χαλαρώσετε και να απολαύσετε τις ιδιότητες του νερού των πηγών σε ένα μαγευτικό περιβάλλον.  
Κόστος κατ άτομο : €15 
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, χρήση του Σπα 
  

 
 
Έκδοση τιμοκαταλόγου 25/10/2018 

 


