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Σόφια-Μοναστήρι Ρίλας-Ετάρα-Φιλιππούπολη-Μπάτσκοβο 
 

                                        6 Μέρες 
 
Αναχωρήσεις:  14/7, 21/7, 28/7, 4/8, 11/8, 18/8 
 
Με απευθείας πτήσεις των Βουλγαρικών Αερογραμμών   
FB 856    Λάρνακα - Σόφια  09.20 – 11.40        
FB 855   Σόφια - Λάρνακα  14.45 – 16.50 
 
1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΣΟΦΙΑ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση  για τη Σόφια την πρωτεύουσα της 
Βουλγαρίας. Άφιξη, παραλαβή και μεταφορά στο ξενοδοχείο.  Δείπνο και διανυκτέρευση.  

 
2η μέρα: ΣΟΦΙΑ 
Πρόγευμα και ακολουθεί ξενάγηση στην πόλη της Σόφιας. Θα επισκεφθούμε το Ναό του 
Αλεξάντερ Νέφσκι, το Προεδρικό Μέγαρο, το ιστορικό Κοινοβούλιο, τη Ρώσικη εκκλησία και την 
εκκλησία της Αγίας Nedelya. Το απόγευμα ελεύθερος χρόνος για ψώνια. Το βράδυ θα 
μεταβούμε σε παραδοσιακό εστιατόριο για μια υπέροχη φολκλορική βραδιά με δείπνο, ζωντανή 
μουσική και παραδοσιακούς χορούς. Διανυκτέρευση. 

 
3η μέρα: ΣΟΦΙΑ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΡΙΛΑΣ - ΣΟΦΙΑ 
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για μια ολοήμερη εκδρομή στην Ρίλα, όπου θα επισκεφθούμε το 
ομώνυμο μοναστήρι. Εάν επιθυμείτε μετά το τέλος της ξενάγησης, μπορείτε να μεταβείτε σε 
τοπική ψαροταβέρνα δίπλα στο ποτάμι για γεύμα. Επιστροφή στην Σόφια. Το απόγευμα 
ελεύθερο. Δείπνο και διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο. 

 
4η μέρα: ΣΟΦΙΑ  - ΕΤΑΡΑ – ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ 
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τη Φιλιππούπολη τη δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της 
Βουλγαρίας που πήρε το όνομα της από τον Βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππο τον Β’, πατέρα του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου. Καθ’ οδό θα κάνουμε σταθμό στην πόλη Ετάρα  με το Εθνογραφικό 
μουσείο που παρουσιάζει την καθημερινή ζωή των κατοίκων της περιοχής πριν από αιώνες.  
Χρόνος ελεύθερος. Άφιξη στη Φιλιππούπολη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και 
διανυκτέρευση. 

 
5η μέρα:  ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ – ΜΠΑΤΣΚΟΒΟ - ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ 
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για μια εκδρομή στο μοναστήρι Μπάτσκοβο, «κοίμηση της Σάντα 
Μαρίας» το δεύτερο μεγαλύτερο στην Βουλγαρία. Κτίστηκε τον 11ο αιώνα και αποτελούσε 
φρούριο για την τότε εποχή και ένα από τα πρώτα αξιοθέατα σε επισκεψιμότητα στην 
Βουλγαρία. Επιστρέφουμε στη Φιλιππούπολη, όπου θα ξεναγηθούμε στην παλιά πόλη που είναι 
ιστορικά διατηρητέα περιοχή, γνωστή για το ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό της ύφος. Ελεύθερος 
χρόνος στο κέντρο της πόλης για ψώνια. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
6η μέρα: ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ – ΣΟΦΙΑ - ΛΑΡΝΑΚΑ 
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο της Σόφιας για να πάρουμε την πτήση της επιστροφής 
για Λάρνακα. 
  



 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα–Σόφια–Λάρνακα. 
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.  
• Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 10 κιλά. 
• Διαμονή για 5 βράδια σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*.  
• Πρόγευμα καθημερινά. 
• Τέσσερα (4) γεύματα ή δείπνα όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.  
• Φολκλορική βραδιά με δείπνο και πρόγραμμα. 
• Μεταφορές, εκδρομές και περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα με  κλιματιζόμενο πούλμαν. 
• Έμπειρος τοπικός Ελληνόφωνος συνοδός/ξεναγός. 
• Φ.Π.Α. 
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

• Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων. 
• Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά. 
• Ποτά στα φαγητά  
• Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. 
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
 
 
 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙΚΟ 

14/7, 21/7, 28/7 €599 €685 €469 

4/8, 11/8, 18/8 €639 €725 €499 

 


