
Μεσημεριανό Φαγητό σε μπουφέ 

Η συγκεκριμένη παροχή αφορά φαγητό σε μπουφέ, σε ένα παραδοσιακό εστιατόριο 
ξενοδοχείου στο Μπάνσκο. Όλο το εστιατόριο, είναι prive μόνο για τα άτομα της 
εκδρομής, ενώ θα παίζει όλο το μεσημέρι και μουσική... 

Ο μπουφές περιλαμβάνει: 

• Ποικιλία από λουκάνικα, χοιρινό, κοτόπουλο, μοσχάρι 

• Διάφορες σαλάτες 
• Ριζότο και άλλα συνοδευτικά 
• 1 μπύρα ή 1 κρασί ανά άτομο 

*Τονίζουμε πως: αλκοολούχα ποτά πέραν των παραπάνω, αναψυκτικά, 
εμφιαλωμένο νερό χρεώνονται extra και δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή.* 

Η παραπάνω επιλογή αφορά φαγητό σε μπουφέ την ημέρα της άφιξης στο Μπάνσκο 
αμέσως μετά το check in στο ξενοδοχείο. 
Το ραντεβού είναι στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου. 

Η συγκεκριμένη παροχή πληρώνεται στο λεωφορείο στο συνοδό της εκδρομής. 

Τιμή κατά την κράτηση 10.00€ 

Τιμή μετά την κράτηση 10.00€ 

Τιμή κατά την διάρκεια της εκδρομής 12.00€ 

 

Εκδρομή στα Λουτρά ! 

Εκδρομή στα Λουτρά του Μπάνσκο σε απόσταση 10 km (περίπου 15' οδικώς) όπου θα 
επισκεφτούμε την εξωτερική φυσική πισίνα απολαμβάνοντας τα θερμά ιαματικά νερά 
(43C) και θα γευτούμε παραδοσιακές γεύσεις στο εστιατόριο του χώρου των Spa. 

Ξεκινάμε από Μπάνσκο στις 17:30 το μεσημέρι, μπροστά από το Castello Bar και η 
επιστροφή μας γίνεται στις 19:30 από τα λουτρά με εκτιμώμενη ώρα άφιξης στο 
Μπάνσκο στις 20:00.  

Η εκδρομή περιλαμβάνει 

• Μεταφορά από και προς τα λουτρά   

• Την χρήση των λουτρών 

Τιμή: 10.00€ 

 

Εκδρομή στο Ραζλογκ 

Εκδρομή στο Razlog! 



Το Razlog της Βουλγαρίας, απέχει μόλις 6 χιλιόμετρα από το Μπάνσκο και η επιλογή σας 
να το επισκεφθείτε σίγουρα δεν θα σας απογοητεύσει, καθώς είναι μία πολύ 
οικονομική και κοντινή πρόταση!  

Μία πολύ καλή ευκαιρία για βόλτα και ψώνια σε μία πόλη που άρχισε τα τελευταία χρόνια 
να αναπτύσσεται σε διάφορους τομείς. Μετά από τη βόλτα σας, έχετε τη δυνατότητα να 
απολαύσετε το γεύμα σας σε κάποιο από τα ταβερνάκια του Razlog. 
 
Ξεκινάμε από Μπάνσκο στις 13:30 το μεσημέρι, μπροστά από το Castello Bar ενώ η 
επιστροφή μας γίνεται στις 16:00 από το Razlog.  

Τιμή: 5.00€ 

 

Εκδρομή στο Ντομπρίνιστε 

Εκδρομή στο Dobrinishte! 

Εάν ψάχνετε για κάτι διαφορετικό και για κάτι που θα σας εντυπωσιάσει, τότε αφήστε το 
πάνω μας. Σε μόλις μισή ώρα από το Μπάνσκο βρίσκεται το “Ribarnica” στο 
Ντομπρίνιστε της Βουλγαρίας. Στα Ελληνικά σημαίνει “Η λίμνη με τα ψάρια”. 

Είναι μία παραδοσιακή ταβέρνα χτισμένη πάνω στο ποτάμι σε ένα γραφικό τοπίο μέσα 
στο δάσος. Η ιδιαιτερότητα αυτού του μέρους είναι ότι ο ιδιοκτήτης με πολύ κόπο και 
μεράκι, έχει κάνει τη δική του τεχνητή λίμνη. Μέσα σε αυτή υπάρχουν εκατοντάδες 
πέστροφες και δίνει τη δυνατότητα, στους πιο υπομονετικούς, να πάρουν το καλάμι και 
να δοκιμάσουν τις αλιευτικές τους ικανότητες με την προϋπόθεση όμως ότι την ψαριά 
τους θα τη δώσουν στην ταβέρνα να την μαγειρέψουν. Είναι ένα μέρος που το ξέρουν 
μόνο οι ντόπιοι και γι’ αυτό τον λόγο έχει κρατήσει την παραδοσιακή αυτή εμφάνιση το 
μαγαζί. Ετοιμαστείτε για λίγες ώρες απόδρασης σε ένα διαφορετικό μέρος που σίγουρα 
θα σας χαρίσει όμορφες εικόνες και τη δυνατότητα να δοκιμάσετε την τοπική κουζίνα. 

Μη ξεχνάτε υπάρχει περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων για αυτό δηλώστε 
συμμετοχή το συντομότερο δυνατόν! 

Ξεκινάμε από Μπάνσκο στις 13:30 το μεσημέρι, μπροστά από το Castello Bar ενώ η 
επιστροφή μας γίνεται στις 16:00 από το Dobrinishte.  

Τιμή: 5.00€ 

 

Μεταφορά στο χιονοδρομικό! 

Κι επειδή δεν είμαστε όλοι λάτρεις του σκι ή του snowboard, όμως μας αρέσει το χιόνι και 
θέλουμε να κάνουμε και τη βόλτα μας στο χιονοδρομικό, το γραφείο, σας παρέχει 
μεταφορά από και προς το πρώτο σαλέ του χιονοδρομικού . Τι γλιτώνετε; Δύο πολύ 
βασικά πράγματα. Πρώτον, ξεχάστε την πολύωρη αναμονή στην ουρά του λιφτ για να το 
χιονοδρομικό . Δεύτερον, για φέτος ανακοινώθηκαν από τη διοίκηση του χιονοδρομικού, 
σημαντικές αυξήσεις για την έκδοση κάρτας, καθώς και τη χρήση του λιφτ. Επιλέγοντας 
τη μεταφορά με λεωφορείο λοιπόν, γλιτώνετε και την ταλαιπωρία, αλλά και αρκετά 
χρήματα. Αφού σας αφήσει το λεωφορείο στο πρώτο σαλέ του χιονοδρομικού, μπορείτε 
να κάνετε τη βόλτα σας, να πιείτε το καφεδάκι σας ή ότι άλλο θέλετε εσείς,  θαυμάζοντας 
το υπέροχο χιονισμένο τοπίο και να επιστρέψετε, ώστε να συνεχίσετε το πρόγραμμα σας, 
κάνοντας και τις υπόλοιπες δραστηριότητες που έχετε επιλέξει. 



Διαδικασία: Τα λεωφορεία, σας παίρνουν μπροστά από την είσοδο του Maria Antoaneta 
Residence. Εκτιμώμενος χρόνος άφιξης, περίπου 30 λεπτά, ανάλογα με την κίνηση. 
Υπάρχουν, προγραμματισμένα δρομολόγια τα οποία φαίνονται παρακάτω: 

1. Αναχώρηση στις 11:00 με επιστροφή στις 13:30 
2. Αναχώρηση στις 11:30 με επιστροφή στις 14:00 
3. Αναχώρηση στις 12:00 με επιστροφή στις 14:30 
4. Αναχώρηση στις 12:30 με επιστροφή στις 15:00 

Σας επισημαίνουμε πως τα λεωφορεία που θα εκτελούν τα δρομολόγια είναι 
συγκεκριμένα και θα υπάρχουν λίστες επιβατών σε καθένα από αυτά, πράγμα που 
σημαίνει πως με το λεωφορείο που θα ανεβείτε με αυτό θα πρέπει να επιστρέψετε. Σε 
περίπτωση που δεν είστε στην ώρα σας για την επιστροφή, θα πρέπει να βρείτε τρόπο 
να γυρίσετε μόνοι σας. 

***Προσοχή!! Στις 17/11/2018 θα πραγματοποιηθεί μόνο μία αναχώρηση στις 10:00 
με επιστροφή στις 12:30. 

Τιμή: 10.00€ 

 

Ιππασία! 

Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο απολαύστε τη μοναδική εμπειρία της ιππασίας με 
φόντο το πανέμορφο χιονισμένο τοπίο. Λίγο έξω από το χωριό Razlog, μόλις 15 λεπτά 
από το Μπάνσκο βρίσκεται το κέντρο ιππασίας, ικανό να προσφέρει μία ξεχωριστή 
εμπειρία τόσο σε αρχάριους όσο και σε γνώστες του αντικειμένου. Μάθετε τα βασικά 
γύρω από την ιππασία (τεχνικές,εξοπλισμός κα) και ζήστε αυτή την παραμυθένια 
εμπειρία! 

Διάρκεια: 20 λεπτά.  
Ξεκινάμε από Μπάνσκο στις 13:00, μπροστά από το Castello Bar και η επιστροφή 
μας γίνεται περίπου στις 14:30. 

Τιμή: 10.00€ 

 

Βόλτα με ATV 

Απολαύστε μία off-road διαδρομή με ATV(γουρούνα). Μια μοναδική ευκαιρία να 
απολαύσετε την φυσική ομορφιά της περιοχής, να βγάλετε φωτογραφίες μέσα στο 
καταπράσινο,χιονισμένο τοπίο και να γευτείτε για πρώτη φορά ή ξανά extreme 
καταστάσεις. Ειδικά διαμορφωμένη διαδρομή η οποία προσφέρεται για αρχάριους αλλά 
και έμπειρους. Και το καλύτερο...έχετε και παρέα! Στην κάθε γουρούνα θα πρέπει 
οπωσδήποτε να μπουν 2 άτομα. 
Διάρκεια : 30 λεπτά.  
Ξεκινάμε από Μπάνσκο στις 13:00, μπροστά από το Castello Bar και η επιστροφή μας 
γίνεται περίπου στις 14:30. 
Προσοχή! Εάν κάποιος είναι κάτω των 16 ετών δεν επιτρέπεται να κάνει χρήση της 
γουρούνας μόνος του. Θα πρέπει κάποιος ενήλικας να είναι ο οδηγός και ο ανήλικος να 
είναι στη θέση του συνοδηγού. 

  



Τιμή: 15.00€ 

 


