
 
 

 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

Σιμές καη άηομο για ηο πακέηο εκδρομής 
 

 
**τα δωμάτια που εμφανίηονται ςτον τιμοκατάλογο αφοροφν τον standard τφπο δωματίου του κάκε ξενοδοχείου 
***Τποχρεωτικό εορταςτικό δείπνο ςτα ξενοδοχεία St. George Palace 4* €58/άτομο & Lucky Bansko 5* €45/άτομο  
 
 
 

ΑΠΟΓΔΤΜΑΣΙΝΔ ΑΝΑΥΩΡΗΔΙ  23 – 26/12 
22 - 26/12 
23  -27/12 

21 – 26/12 
22 - 27/12 

22 - 28/12 

ημειώζεις 

προαιρεηικό 
επιπλέον κόζηος 

για ημιδιαηροθή 

 

ΠΡΩΙΝΔ ΑΝΑΥΩΡΗΔΙ 

20 – 22/12 
22 - 24/12 
24 - 26/12 
25 - 27/12 

19 – 22/12 
21 – 24/12 
23 – 26/12 
24 - 27/12 
25 - 28/12  

18 – 22/12 
20 – 24/12 
22 - 26/12 
23 - 27/12 
24 - 28/12 

17 – 22/12 
19 – 24/12 
21 - 26/12 
22 - 27/12 
23 - 28/12 

18 – 24/12 
20 – 26/12 
21 – 27/12 
22 - 28/12 
23 – 29/12 

 
Ξενοδοχεία 

 

δωμάηιο Γιαηροθή 2 νύχηες 3 νύχηες 4 νύχηες 5 νύχηες 6 νύχηες 

GONDOLA APARTMENTS Studio Πρωινό 70 90 110 130 150 πρωινό €3 / άηομο 

/ ημέρα 

OLYMP 3* Standard Πρωινό 75 95 115 135 155 Ημιδιαηροθή €7 / 
δείπνο 

BARYAKOV 3* | FRIENDS 3* Standard Πρωινό 80 105 130 155 180 Ημιδιαηροθή €6 / 
δείπνο 

BELLEVUE 3* | DREAM 3* Standard  Πρωινό  85 110 135 160 185  

MOUNTAIN PARADISE 3*sup Studio Πρωινό 95 125 155 185 215 Ημιδιαηροθή €8 / 
δείπνο 

SUNRISE 4* 
SPECIAL OFFER 

Studio Πρωινό 100 130 160 190 220 Ημιδιαηροθή €8 / 

δείπνο 

ZARA BOUTIQUE 4* Standard Πρωινό - 150 175 210 255 Ημιδιαηροθή €7 / 
δείπνο 

GRAND ROYALE 4* Studio Πρωινό - 150 175 210 255 Ημιδιαηροθή €7 / 
δείπνο 

ST. GEORGE SKI & SPA 4* Studio Ημιδιαηροθή - 160 190 220 250 Με εορηαζηικό 

Χριζηοσγέννων 

PERUN LODGE 4* Studio Ημιδιαηροθή - 165 205 245 285  

GRAND HOTEL CASINO 4* 
SPECIAL OFFER 

Standard Ημιδιαηροθή - 165 205 245 285  

LION 4* Studio Ημιδιαηροθή - 200 245 295 335  

ST. GEORGE PALACE 4* Studio Πρωινό - 175 215 255 295 Ημιδιαηροθή €8 / 
δείπνο 

VIHREN PALACE 4* Standard Πρωινό  145 185 225 265 305 Ημιδιαηροθή €10 / 

δείπνο 

REGNUM 5*  
SPECIAL OFFER 

ΕSuite Πρωινό - 200 250 300 350 Ημιδιαηροθή €10 / 
δείπνο 

ASTERA 4* Studio Ημιδιαηροθή - 200 250 300 350  

LUCKY BANSKO 5* Studio Πρωινό - 200 250 300 350 Ημιδιαηροθή €15 / 

δείπνο 

AMIRA 5* Standard Ημιδιαηροθή - 260 350 425 500  

PREMIER 5* Smart Πρωινό - 230 290 350 410 Ημιδιαηροθή €16 / 

δείπνο 

KEMPINSKI 5* Town View Πρωινό - 480 670 860 1050 Ημιδιαηροθή €28 / 
δείπνο 

BANSKO ΕΚΔΡΟΜΕ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ 
     Ανατωρήζεις από Βόλο, Λάριζα, Καηερίνη 

 

 

από  

€70 
    3,4,5,6,7 ημέρες 

http://www.oxygentours.gr/olymp-3/


 
 
Περιλαμβάνονται:   
 Μεταφορά με πολυτελι ποφλμαν με ζμπειρουσ οδθγοφσ 
 Διαμονι και διατροφι ςτα αναφερόμενα ξενοδοχεία 
 Ζμπειρουσ ςυνοδοφσ του γραφείου μασ και 24ωρθ εξυπθρζτθςθ κατά τθ διαμονι ςασ Μπάνςκο 
 Δωρεάν μεταφορά ςτα λιφτ από τα mini van των ξενοδοχείων 
 Εκπτϊςεισ και προςφορζσ ςε επιλεγμζνα εςτιατόρια και επιχειριςεισ ςτο Μπάνςκο με τθν κάρτα O2 
 Ελεφκερθ χριςθ των παροχϊν spa (πιςίνα, ςάουνα, χαμάμ, αίκουςα χαλάρωςθσ, γυμναςτιριο) 
 Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ  
 Δϊρο-επιταγι €10 για τθν επόμενθ εκδρομι ςασ  
 Εκπτϊςεισ ςε ενοικίαςθ εξοπλιςμοφ  

 
Δεν περιλαμβάνονται:  

- Ειςιτιρια λιφτ , επιπλζον γεφματα και ποτά, προαιρετικζσ εκδρομζσ, διαςκεδάςεισ, ειδικά προγράμματα ςωματικισ ευεξίασ  
                                όπωσ διάφορα είδθ μαςάη και προγράμματα ομορφιάσ. 

- Σαξιδιωτικι αςφάλιςθ ( ηθτιςτε τα αναλυτικά πακζτα με τισ καλφψεισ ) 
 

Παρατηρήςεισ 

 Οι τιμζσ είναι κατ’ άτομο ςε δίκλινο δωμάτιο ι ςτοφντιο. Για διαμερίςματα ι άλλουσ τφπουσ δωματίων ςτο κάκε 
ξενοδοχείο θ  τιμι διαμορφϊνεται ανάλογα.  

 Παιδιά ζωσ 6 ετϊν είναι δωρεάν με επιβάρυνςθ τα μεταφορικά €40 με επιςτροφι  
 Παιδιά 7 - 12 ετϊν ςτο δωμάτιο των γονζων ( 2 )  ςε πρόςκετο κρεβάτι ζκπτωςθ 25% ςτθν τιμι πακζτου 
 Ζκπτωςθ 3ου ατόμου 13 – 18 ετϊν ςε πρόςκετο κρεβάτι 10% ςτθν τιμι πακζτου 

 Επιβάρυνςθ μονόκλινου 40% ςτθν τιμι πακζτου 

 Σο τρίκλινο δωμάτιο είναι δίκλινο με πρόςκετο πτυςςόμενο κρεβάτι ι καναπζσ που ανοίγει και γίνεται κρεβάτι 

 τα ξενοδοχεία Bellevue & Gondola δεν περιλαμβάνονται transfers για τθ γόνδολα  

 το ξενοδοχείο Grand Hotel δεν περιλαμβάνονται οι τουριςτικοί φόροι (0.60€ / άτομο / νφχτα πλθρωτζοι ςτθ reception  
 

Πρόγραμμα εκδρομής : 
 

1η  ημζρα: ΒΟΛΟ,ΛΑΡΙΑ - ΜΠΑΝΚΟ 
υγκζντρωςθ και αναχϊρθςθ για Προμαχϊνα, με ενδιάμεςεσ ςτάςεισ για καφζ και ξεκοφραςθ, άφιξθ ςτα ςφνορα. 
Διζλευςθ και αναχϊρθςθ για Μπάνςκο, κα ανθφορίςουμε για  τα ςτενά τθσ Κρζςνασ και ςτο ιμιτλί κα αφιςουμε 
τθν εκνικι οδό για να διανφςουμε τα τελευταία 42 χλμ ςτθν κοιλάδα του ποταμοφ Ελοβίκο. Θα φκάςουμε ςτα 950 
μζτρα υψόμετρο για ςτο πανζμορφο οροπζδιο του Ραηλόγκ. Άφιξθ ςτο Μπάνςκο και πριν τθν άφιξθ ςτο ξενοδοχείο 
μασ ο ςυνοδόσ κα ςασ δϊςει χριςιμεσ πλθροφορίεσ για το χωριό . Ελεφκεροσ χρόνοσ για μία πρϊτθ βόλτα ςτο 
ιςτορικό κζντρο του Μπάνςκο ι όςοι το επικυμοφν ski ςτο χιονοδρομικό κζντρο.  
2η - 3η - 4η ημζρα : ΜΠΑΝΚΟ  
Ημζρα ελεφκερθ για ςκι ι snowboard ςτο χιονοδρομικό κζντρο ι απολαφςετε μία βόλτα και ψϊνια ςτο ιςτορικό 
κζντρο. Μπορείτε να ςυμμετζχετε ςε μία από τισ προαιρετικζσ δραςτηριότητεσ όπωσ ολοιμερθ εκδρομι ςτθ 
όφια, ενϊ ςτο Μπάνςκο βόλτεσ με 8Χ8 ι περίπατοσ ςτον Εκνικό Δρυμό Πίριν ι χαλάρωςθ ςτισ ιαματικζσ πθγζσ τθσ 
Μπάνια. Σο βράδυ πολλζσ οι επιλογζσ και οι προτάςεισ μασ για τθν ζξοδό ςασ για φαγθτό ι ποτό κακϊσ κάκε 
εβδομάδα υπάρχουν προγραμματιςμζνα event ςτα καλφτερα club του Μπάνςκο! 
Σελευταία ημζρα : ΜΠΑΝΚΟ – ΛΑΡΙΑ,ΒΟΛΟ 
υγκζντρωςθ ςτθ reception του ξενοδοχείου ςασ και αναχϊρθςθ το μεςθμζρι για τα ςφνορα και με ενδιάμεςεσ 
ςτάςεισ άφιξθ ςτθν πόλθ μασ. 

 
Γρομολόγιο πούλμαν : 

 
 
 
 

ΗΜΕΙΟ ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ  
(ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΙΚΕΣΕ 15ΛΕΠΣΑ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΗ ) 

ΑΝΑΧΩΡΗΗ ΜΕΗΜΕΡΙ ΑΝΑΧΩΡΗΗ ΠΡΩΙ 

ΒΟΛΟ ( διαςταφρωςη Βελεςτίνου ) 12:25 02:15 
ΛΑΡΙΑ ( Νιαβήσ) 13:25 03:15 

ΚΑΣΕΡΙΝΗ ( OLYMPUS PLAZA- Κορινόσ ) 15:05 04:45 
ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ( ταθμόσ ΚΣΕΛ Μακεδονίασ ) 16:00 05:55 

ΕΡΡΕ ( διαςταφρωςη προσ Βουλγαρία ) 17:15 07:00 
ΕΠΙΣΡΟΦΗ Από τισ 11:30 ζωσ 12:30 κα πρζπει να βρίςκεςτε ςτθ reception ι τθν καφετζρια του ξενοδοχείου διαμονισ όπου κα ςασ 

ειδοποιιςει προσ επιβίβαςθ ο ςυνοδόσ του γραφείου μασ.  



 
 

Προαιρεηικές εκδρομές : 

ΟΦΙΑ: Ολοιμερθ εκδρομι ςτθ όφια. Αναχϊρθςθ νωρίσ το πρωί. Άφιξθ πανοραμικι όςο και πεηι ξενάγθςθ για να 
γνωρίςουμε τθν πόλθ και τα ενδιαφζροντα μνθμεία τθσ, όπωσ τθν εκκλθςία του Νζφςκυ και τθν υπαίκρια αγορά με 
παλιά αντικείμενα και αντίκεσ, τθν Ρϊςικθ εκκλθςία, τα παλιά ανάκτορα και ςθμερινι πινακοκικθ, το μνθμείο των 
Ρϊςων ςτρατιωτϊν, το παλιό Πανεπιςτιμιο, τθν Γζφυρα των Αετϊν και άλλα. Για αγορζσ θ όφια προςφζρει 
καταπλθκτικζσ ευκαιρίεσ, αν ςκεφκεί κανείσ τα 5 mall. Αργά το απόγευμα κα επιςτρζψουμε ςτο Μπάνςκο.  
Κόςτοσ κατ άτομο : €20 
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, ςυνοδό, ξενάγθςθ 
 
ΜΠΛΑΓΚΟΕΒΓΚΡΑΝΣ:  
Ημεριςια εκδρομι ςτθ μεγαλφτερθ πόλθ τθσ Ν.Δ Βουλγαρίασ με τθν μεγάλθ αγορά τθσ ,το πεηοδρομθμζνο κζντρο τθσ 
,τθν παλιά πόλθ ,και τα όμορφα καφζ τθσ δίπλα ςτον ποταμό Μπίςτριτςα.  
Κόςτοσ κατ άτομο : €15 
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, ςυνοδό, ξενάγθςθ. Δεν περιλαμβάνονται είςοδοι ςτα μουςεία 
 
OFF ROAD 8X8:  
Βόλτα ςτουσ πρόποδεσ του Πίριν με 8τροχα ειδικά οχιματα διάρκειασ μιάμιςθσ ϊρασ. Διαδρομι ςε δαςικοφσ δρόμουσ 
αλλά και off road περάςματα. Όταν ζχει χιόνι τα οχιματα φζρουν ερπφςτριεσ. Κατά τθν διάρκεια τθσ εκδρομισ γίνονται 
ςτάςεισ για φωτογράφιςθ, ςτάςθ ςτον λόφο Παλίγκο Ντζν όπου πίνοντασ ζνα ηεςτό τςάι ζχουμε κζα το βουνό Ρίλα και 
τθν λιμνοφλα Μπεριςμάτα. Κάνουμε ςτάςθ και ςτο μικρό μοναςτιρι Μποκορόντιςτο.  
Κόςτοσ κατ άτομο : €25 
Περιλαμβάνει : το 8Χ8 όχθμα, οδθγό, καφςιμα, αρχθγό/ξεναγό.  
 
ΙΑΜΑΣΙΚΑ ΛΟΤΣΡΑ ΜΠΑΝΤΑ 
Επίςκεψθ ςτα φυςικά ιαματικά λουτρά τθσ ευρφτερθσ περιοχισ του Μπάνςκο, όπου κα ζχετε τθν ευκαιρία να 
χαλαρϊςετε και να απολαφςετε τισ ιδιότθτεσ του νεροφ των πθγϊν ςε ζνα μαγευτικό περιβάλλον.  
Κόςτοσ κατ άτομο : €15 
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, χριςθ του πα 
  

 

 
ΗΜΔΙΩΔΙ 

Ο διεκνισ ξενοδοχειακόσ κανονιςμόσ ορίηει ότι μπορείτε να παραλάβετε το δωμάτιο ςασ από τισ  14:00 (check in) και να το 
παραδϊςετε το αργότερο μζχρι τισ 12:00 (check out).  Οι τιμζσ θμιδιατροφισ ( δείπνο ) που αναγράφονται ςτουσ 
τιμοκαταλόγουσ ιςχφουν μόνο με κράτθςθ ςτο γραφείο μασ. τθ reception του ξενοδοχείου θ τιμι μπορεί να διαφζρει. 
Ενιλικεσ και παιδιά ταξιδεφουν υποχρεωτικά με ι ταυτότθτα νζου τφπου με λατινικοφσ χαρακτιρεσ ι διαβατιριο νζου τφπου. 
ε καμία περίπτωςθ δεν ευκφνεται ο διοργανωτισ ι το ςυνεργαηόμενο γραφείο για τθν αδυναμία επίδειξθσ των ταξιδιωτικϊν 
εγγράφων κατά τον ζλεγχο ςτα ςφνορα. Οι κάτοχοι μθ ελλθνικϊν εγγράφων ζχουν τθν ευκφνθ για τθ διζλευςθ των ςυνόρων. Οι 
υπθρεςιακζσ ταυτότθτεσ δεν αποτελοφν ταξιδιωτικό ζγγραφο (ςτρατιωτικϊν, λιμενικϊν, πυροςβεςτϊν). Παιδιά κάτω των 18 
ετϊν που ταξιδεφουν με ζνα γονζα χρειάηονται επικυρωμζνθ ςυγκατάκεςθ του άλλου γονζα. Παιδιά κάτω των 18 ετϊν που 
ταξιδεφουν χωρίσ τουσ γονείσ τουσ χρειάηονται επικυρωμζνθ ςυγκατάκεςθ και από τουσ δφο γονείσ. Προ-κρατιςεισ ςε 
ςυγκεκριμζνεσ κζςεισ ςτο ποφλμαν δεν γίνονται δεκτζσ εκτόσ περιπτϊςεων που αφοροφν λόγουσ υγείασ. Οι κζςεισ δεν είναι 
αρικμθμζνεσ και οι αποςτάςεισ μεταξφ των κακιςμάτων είναι οι βαςικζσ για τθν κατθγορία του οχιματοσ. Όλοι οι επιβάτεσ 
πρζπει να βρίςκονται ςτο προκακοριςμζνο ςθμείο αναχϊρθςθσ τουλάχιςτον 15 λεπτά πριν τθν ϊρα αναχϊρθςθσ, και είναι 
υπεφκυνοι για τθν ζγκαιρθ επιβίβαςι τουσ ςτουσ ενδιάμεςουσ ςτακμοφσ . Ο κάκε επιβάτθσ ζχει δυνατότθτα για 1 βαλίτςα και 
εξοπλιςμό ςκι (κατόπιν ενθμζρωςθσ) . Η εταιρεία επιφυλάςςεται αναλόγωσ πλθρότθτασ να αρνθκεί τθν μεταφορά 2θσ βαλίτςασ 
κατ άτομο. Η εταιρεία δεν ευκφνεται για απϊλεια αποςκευισ ι αντικειμζνων ςτο ποφλμαν. Με βάςθ το νόμο που διζπει τισ 
μεταφορζσ με ποφλμαν , είναι υποχρεωτικι θ ςτάςθ για 25 - 45 λεπτά για κάκε 4 ϊρεσ διαδρομισ. Οι ςτάςεισ για ξεκοφραςθ 
που πραγματοποιοφνται κατά τθ διάρκεια τθσ διαδρομισ κακορίηονται με βάςθ αυτό το νόμο και επθρεάηονται από 
αςτάκμθτουσ παράγοντεσ όπωσ κίνθςθ και καιρικζσ ςυνκικεσ. Οι δραςτθριότθτεσ ςτο βουνό δθλαδι Ski, Snowboard, ζλκθκρο , 
περιιγθςθ δεν καλφπτονται με αςφάλεια ατυχιματοσ από το γραφείο, το οποίο δεν φζρει καμία ευκφνθ ςε περίπτωςθ 
τραυματιςμοφ κατά τισ δραςτθριότθτεσ αυτζσ. Αςφάλιςθ παρζχεται μόνο από ιδιωτικι πρωτοβουλία κάκε ταξιδιϊτθ ι με τθν 
αγορά τθσ κάρτασ λιφτ του χιονοδρομικοφ κζντρου ( αυτιν που περιλαμβάνει αςφάλεια ). Η ςυμμετοχι ςτο ταξίδι προχποκζτει 
τθν ανάγνωςθ - κατανόθςθ και αποδοχι των παραπάνω    

 

    

   Έκδοζη ηιμοκαηαλόγοσ 31/10/2019 

 
 
  


