
 
  

Προτεινόμενα Ξενοδοχεία 
(μέσα στο Μπάνσκο) 

 
 

 
  

Πρωινό / 
Ημιδιατροφή 
(βραδινό σε 

μπουφέ) 

New Year Gala 
(υποχρεωτικό 

εορταστικό 
γεύμα) 

Evergreen 3* 
200 € Πρωινό 

- 
230 € Ημιδιατροφή 

Orbilux 3* 220 € Ημιδιατροφή 55 € 

Mountain Paradise 4* / 
Sunrise Park & Spa 4* 

220 € Πρωινό 

- 

245 € Ημιδιατροφή 

Winslow Infinity Spa 3* 
220 € Πρωινό 

50 € 
245 € Ημιδιατροφή 

Belvedere Holiday Club 4* 

230 € Πρωινό 

- 

255 € Ημιδιατροφή 

Riverside Boutique 4* 

250 € Πρωινό 

70 € 

275 € Ημιδιατροφή 

Platinum Hotel Casino 4* 300 € Ημιδιατροφή 70 € 

Lion 4* 300 € Ημιδιατροφή 70 € 

Grand Hotel Casino 4*  310 € Ημιδιατροφή 70 € 

*Πατήστε πάνω στο όνομα κάθε ξενοδοχείου και δείτε φωτογραφίες και περισσότερες πληροφορίες 

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν: 
• Μεταφορά με μοντέρνα λεωφορεία από την πόλη σας στο Μπάνσκο με επιστροφή 

• ∆ιαμονή με πρωινό ή ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας 

• Έμπειρος συνοδός - αρχηγός του γραφείου μας σε κάθε αναχώρηση 

• 24ώρη εξυπηρέτηση από το συνοδό μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια με τη Generalli Hellas 

• Ελεύθερη χρήση των παροχών (εσωτερική πισίνα, σάουνα, χαμάμ, γυμναστήριο) 

• Ειδικές τιμές στην ενοικίαση εξοπλισμού ski/snowboard από ελληνική εταιρία 

• Εκπτώσεις σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις εστίασης (εστιατόρια, μπαρ, cafe, κλπ.) 

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΜΠΑΝΣΚΟ
ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ–ΛΑΜΙΑ

Τρεις (3)
Νύχτες

Αναχώρηση:
29/12

 

–

 

02/01



 

 

  

   

   

  

 

 

 

 

  

  

  
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 
 

   
 

 
 

  
   

 
 

 
  

 
 

  
  

 

  
  

 
 

  

  

  

Σημειώσεις/ Παρατηρήσεις:

• Τα παιδιά έως 6 ετών είναι ∆ΩΡΕΑΝ στα ξενοδοχεία και επιβαρύνονται μόνο με τα έξοδα μεταφοράς τα
  οποία ανέρχονται στα 70€ μετ’επιστροφής

• Τα παιδιά από 7-12 ετών έχουν έκπτωση 25% στη συνολική τιμή του πακέτου

• Τα παιδιά από 13-18 ετών έχουν έκπτωση 10% στη συνολική τιμή του πακέτου

• Οι παιδικές εκπτώσεις γίνονται εφόσον τα παιδιά κοιμούνται σε sofa-bed (καναπές-κρεβάτι) στο ίδιο
  διαμέρισμα με τους γονείς τους: δηλαδή θα πρέπει να μένουν μαζί με 2 ενήλικες που θα πληρώσουν
  κανονική τιμή ενήλικα.

• Το μονόκλινο έχει επιβάρυνση 40% στη συνολική τιμή του πακέτου

• Μόνο μεταφορά (χωρίς τη διαμονή) από την πόλη σας στο Μπάνσκο κοστίζει 70€ το άτομο μετ'

  επιστροφής

• Μόνο διαμονή στο Μπάνσκο (χωρίς τη μεταφορά) έχετε έκπτωση 30€ το άτομο από τις τιμές του
  καταλόγου

  

   

 

 
   

  
  
 

   
     
  

   
   
  
  

   

   

 

Τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα και οι κανόνες που ισχύουν για τις μετακινήσεις στη Βουλγαρία από
  01.12.2021

1. Για να ταξιδέψουμε στη Βουλγαρία χρειάζεται η έκδοση του Ευρωπαϊκού ψηφιακού πιστοποιητικού
covid το οποίο μπορείτε να εκδώσετε στην επίσημη ιστοσελίδα https://eudcc.gov.gr/start/ .
Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό μπορεί να εκδοθεί σε όσους συντρέχουν 1 από τις κάτωθι περιπτώσεις:
– Πιστοποιητικό εμβολιασμού (αρκεί να έχει ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός έως και 14 μέρες πριν την
αναχώρηση)
– Πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ
– PCR test το οποίο να έχει γίνει έως 72 ώρες πριν την αναχώρηση της εκδρομής ( ισχύει μόνο για τους
ανεμβολίαστους και για τα παιδιά 12 έως 18 ετών εφόσον φυσικά δεν έχουν εμβολιαστεί )

  
  
 

   
     
  

   
   
  
  

   

   

 

2. Για να επιστρέψουμε στην Ελλάδα απαιτείται η συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εγγράφου PLF 
(Passenger Locator Form) το οποίο μπορείτε να το συμπληρώσετε εύκολα στην επίσημη ιστοσελίδα
travel.gov.gr και το οποίο συμπληρώνετε εσείς εάν ταξιδεύετε ατομικά ή σας το συμπληρώσουμε εμείς
εάν ταξιδεύετε οργανωμένα με λεωφορείο μας.

3. Για τους ανεμβολίαστους που θα ταξιδέψουν με PCR test δεν ισχύει καραντίνα ενώ για την επιστροφή
  στην Ελλάδα θα χρειαστεί να κάνουν νέο rapid test στο Μπάνσκο με ένα κόστος περίπου στα 10€ το
  άτομο.

4. Το πρακτορείο μας θα καλύψει σχεδόν το 50% του κόστους του PCR test για τους ταξιδιώτες που
  αναχωρούν από Αθήνα, Λάρισα και Θεσσαλονίκη και η συμμετοχή σας θα είναι 20€. Κατά την εξόφληση
  της κράτησης θα ενημερώνεστε για τα συνεργαζόμενα μικροβιολογικά εργαστήρια στα οποία θα ισχύει η
  συγκεκριμένη προσφορά στις 3 αυτές πόλεις.

5. Σε περίπτωση που κάποιος Έλληνας ταξιδιώτης βγει θετικός στο rapid test που θα κάνει στο Μπάνσκο
τότε μπορεί να επιστρέψει με δικό του μεταφορικό μέσο (π.χ. ταξί ή βανάκι) μέχρι τα σύνορα του
Προμαχώνα όπου και θα κάνει νέο rapid test κι αν αυτό βγει επίσης θετικό τότε είναι υποχρεωμένος για
κατ’ οίκον καραντίνα. Φυσικά, εάν έχει ταξιδέψει με λεωφορείο στο Μπάνσκο θα πρέπει να φροντίσει για
την επιστροφή του καθώς δε μπορεί να επιβιβαστεί ξανά στο λεωφορείο μας. Για τους λόγους αυτούς
κρίνεται σχεδόν απαραίτητη η προσθήκη ταξιδιωτικής ασφάλισης η οποία γίνεται σε συνεργασία με την
Interamerican και κοστίζει 20€ το άτομο.

Σημείωση : Τα υγειονομικά πρωτόκολλα αλλάζουν ανά διαστήματα οπότε αντίστοιχα θα σας
ενημερώνουμε λίγες μέρες πριν την αναχώρησή σας για τα ισχύοντα πρωτόκολλα



 
   

 
 

 
Στον παραπάνω τιμοκατάλογο βλέπετε αναλυτικά τις τιμές ΚΑΤ’ΑΤΟΜΟ ανάλογα με την ημέρα 
αναχώρησης καθώς και ανάλογα με το ξενοδοχείο της επιλογής σας (στις τιμές περιλαμβάνονται και τα 
μεταφορικά με το λεωφορείο από την πόλη αναχώρησης της επιλογής σας). 
 
 
 

 

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν: 

• Μεταφορά με πολυτελή λεωφορεία, από την πόλη σας στο Μπάνσκο, με επιστροφή 

• ∆ιαμονή με πρωινό ή ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας 

• Έμπειρος συνοδός - αρχηγός του γραφείου μας σε κάθε αναχώρηση 

• 24ώρη εξυπηρέτηση από το συνοδό μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

• Ελεύθερη χρήση των παροχών (εσωτερική πισίνα, σάουνα, χαμάμ, γυμναστήριο) 

• Ειδικές τιμές στην ενοικίαση εξοπλισμού ski/snowboard από ελληνική εταιρία 

• Εκπτώσεις σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις εστίασης (εστιατόρια, μπαρ, cafe, κλπ.) 

 

Για ποιους λόγους να επιλέξετε το γραφείο 
μας για την εκδρομή σας στο Μπάνσκο 

 
• 12ετής εμπειρία στο συγκεκριμένο προορισμό με χιλιάδες ευχαριστημένους πελάτες 

• Γνώση και εξειδίκευση από έμπειρους αρχηγούς -  συνοδούς 

• Πολύ καλά ξενοδοχεία μέσα στο χωριό με πολυτελείς παροχές όπως σπα, πισίνες, εστιατόρια, 

γυμναστήρια, κλπ. 

• Εγγυημένες αναχωρήσεις όλων των εκδρομών για όλη τη σεζόν (95%) 

• Επιβίβαση εκδρομέων από 10 διαφορετικές πόλεις ώστε να εξυπηρετούμε τους εκδρομείς τόσο από 

την Κεντρική όσο και τη Β. Ελλάδα 

• Οργανωμένο πρόγραμμα εκδρομής με προαιρετικές δραστηριότητες τόσο στο Μπάνσκο όσο και σε 

άλλες περιοχές της Βουλγαρίας (Σόφια, Σαντάνσκι, Μπλαγκόεβγκραντ, Μονή Ρίλα, κλπ.) 

• L.A. passport με προσφορές και εκπτώσεις σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στο Μπάνσκο (Tsakiris 

ski, La Petite, Station, La Skara, Flash club) 

 

Σημειώσεις/Παρατηρήσεις: 

• Το γραφείο μας σας προτείνει να επιλέξετε ταξιδιωτική ασφάλεια σε συνεργασία με την 

Interamerican η οποία σας καλύπτει τόσο τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 

κατά τη διάρκεια του ταξιδιού όσο και την κάλυψη ακύρωσης ταξιδιού σε περίπτωση 

θετικού rapid/PCR τεστ ακόμα και την ημέρα της αναχώρηση σας. Το κόστος της 

ασφάλισης ανέρχεται στα 20€ και θα πρέπει να εξοφληθεί τουλάχιστον 3 μέρες πριν την 

αναχώρηση για να ενεργοποιηθεί το συμβόλαιο σας. 

• Υπάρχει δυνατότητα κράτησης των πρώτων θέσεων του λεωφορείου για όλο το ταξίδι σας με 

κόστος στα 20€ το άτομο για αναχώρηση από Αθήνα ή Λάρισα και στα 15€ το άτομο για αναχώρηση 

από Θεσσαλονίκη ή Σέρρες. Σε διαφορετική περίπτωση ο κάθε ταξιδιώτης επιλέγει τυχαία θέση 

μέσα στο λεωφορείο με βάση τη διαθεσιμότητα τη στιγμή επιβίβασης του ενώ αλλαγές θέσεων 

μπορούν να γίνουν κατόπιν επικοινωνίας με το συνοδό της εκδρομής εφόσον συντρέχει 

σημαντικός λόγος. 

• Σε περίπτωση που οι εκδρομείς αναχωρούν από διαφορετική πόλη και επιθυμούν να 

ταξιδέψουν μαζί στο ίδιο λεωφορείο τότε όλοι οι εκδρομείς χρεώνονται με την τιμή της 

εκδρομής που αφορά την αρχική πόλη αναχώρησης. ∆ηλαδή εάν επιθυμούν να ταξιδέψουν 

στο ίδιο λεωφορείο ένας ταξιδιώτης από Αθήνα και ένας από Θεσσαλονίκη τότε και 

οι 2 θα πληρώσουν την τιμή καταλόγου της Αθήνας καθώς η θέση θα είναι κρατημένη 

από την αναχώρηση του λεωφορείου από την Αθήνα.

Για την περίοδο της Πρωτοχρονιάς έχουμε προγραμματίσει 1 βραδινή αναχώρηση από Αθήνα (Άλιμος,
Σύνταγμα, Κηφισιά και Σχηματάρι) και από Λαμία (Ρούμελη).
Για τις ώρες αναχώρησης, μεταβείτε στην επόμενη σελλίδα.



ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΏΡΑ 

• ΑΛΙΜΟΣ (PARKING ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ) 22:30 

• ΣΥΝΤΑΓΜΑ (ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ)23:00 

• ΚΗΦΙΣΙΑ (ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΛ. ΕΛΑΙΩΝ) 23:30 

• ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ (OLYMPUS PLAZA) 00:00 

• ΛΑΜΙΑ (ΡΟΥΜΕΛΗ) 01:30 

• ΛΑΡΙΣΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ) 04:00 

• ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΚΤΕΛ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ) 06:30 

• ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ (CAFE SALUTO) 08:00 

• ΜΠΑΝΣΚΟ (ΑΦΙΞΗ) 10:30   

*∆είτε εδώ τα σημεία συγκέντρωσης στον χάρτη 

 
 

Σημειώσεις/ Παρατηρήσεις: 
• H αναχώρησή μας από Μπάνσκο είναι προγραμματισμένη στις 11:00 – 12:00 (ανάλογα με 

το ξενοδοχείο σας)  

• Οι ώρες άφιξης στην Ελλάδα είναι οι εξής: 
o 22:00 στη Λαμία 
o 24:00 στην Αθήνα 

• Το Check In στα ξενοδοχεία συνήθως είναι μετά τις 14:00 ενώ το Check Out μέχρι τις 
11:30 

 

Σημαντικές πληροφορίες για τη μετακίνησή σας στη Βουλγαρία 

Ενήλικες και παιδιά ταξιδεύουν υποχρεωτικά με διαβατήριο νέου τύπου ή ταυτότητα νέου τύπου με 
λατινικούς χαρακτήρες. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο διοργανωτής ή το συνεργαζόμενο 
γραφείο για την αδυναμία επίδειξης των ταξιδιωτικών εγγράφων κατά τον έλεγχο στα σύνορα. Οι 
κάτοχοι μη ελληνικών εγγράφων έχουν την ευθύνη για τη διέλευση των συνόρων (για περισσότερες 
πληροφορίες καλέστε τη Βουλγάρικη πρεσβεία στην Αθήνα). 

 

Οι υπηρεσιακές ταυτότητες δεν αποτελούνε ταξιδιωτικό έγγραφο (στρατιωτικών, λιμενικών, 
πυροσβεστών) με εξαίρεση των αστυνομικών που ταξιδεύουν κανονικά με την υπηρεσιακή τους. 

 

Παιδιά κάτω των 18 ετών που ταξιδεύουν με ένα γονέα χρειάζονται επικυρωμένη συγκατάθεση του 
άλλου γονέα. Παιδιά κάτω των 18 ετών που ταξιδεύουν χωρίς τους γονείς τους χρειάζονται 
επικυρωμένη συγκατάθεση και από τους δύο γονείς. 

 

Όλοι οι επιβάτες πρέπει να βρίσκονται στο προκαθορισμένο σημείο αναχώρησης τουλάχιστον 15 
λεπτά πριν την ώρα αναχώρησης και να έχουν το κινητό τηλέφωνο του συνοδού της εκδρομής ώστε 
να επικοινωνήσουν μαζί του σε περίπτωση αργοπορίας. 

          

Η συμμετοχή σας στις οργανωμένες μας εκδρομές σημαίνει ότι αποδέχεστε τους Γενικούς όρους συμμετοχής οι 

οποίοι είναι δημοσιευμένοι στην ιστοσελίδα μα 


