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"Martenitsa"
ΣΟΦΙΑ,ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Μάρτιος 6 – 8, 2015.
Ξεκινιςτε το ταξίδι των ονειρϊν ςασ με το Mediteranian Travel ςε
ςυνεργαςία με το Mediteranian Travel Club που ςασ προςφζρει τθ δυνατότθτα
να πλθρϊςετε το ταξίδι με ειδικζσ τιμζσ, με επιπλζον εκπτϊςεισ και
προτεραιότθτεσ. Αν κζλετε τισ ομορφότερεσ διακοπζσ, τθν καλφτερθ
ψυχαγωγία και τθν απόλαυςθ που πάντα ονειρευόςαςταν, τότε πάρτε τουσ
φίλουσ ςασ μάηι ςασ, διότι ζτςι κερδίηετε πολλοφσ πόντουσ ςτο Travel Club με
τθν δυνατότθτα το ταξίδι να μθν ςασ κοςτίςει τίποτα.
Η όφια είναι θ πρωτεφουςα και θ μεγαλφτερθ πόλθ τθσ Βουλγαρίασ.
Βρίςκεται ςτουσ πρόποδεσ του βουνοφ Vitosha, ςτα δυτικά του κράτουσ. Η πόλθ
βρίςκεται ςε ςτρατθγικι κζςθ ςτο κζντρο τθσ Βαλκανικισ Χερςονιςου. Η ιςτορία
τθσ Σόφιασ καλφπτει 2.400 χρόνια. Η αρχαία ονομαςία του, Serdica, προζρχεται
από τισ κελτικζσ φυλζσ Serdi, οι οποίεσ ίδρυςαν τθν πόλθ κατά τον 5ο αιώνα π.χ.
μζχρι το 1879. Ήταν μια ςχετικά μικρι αποικία, όταν ανακθρφχκθκε
πρωτεφουςα. Από πλευράσ πλθκυςμοφ, θ Σόφια, είναι θ 15θ πόλθ ςε πλθκυςμό
ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με περίπου 1,3 εκατομμφρια κατοίκουσ. Ο μεγαλφτεροσ
αρικμόσ των πανεπιςτθμίων, πολιτιςτικών ιδρυμάτων αλλά και οι εμπορικζσ
εξελίξεισ,είναι ενςωματωμζνεσ ςτθ Σόφια.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1θ μζρα - 06/03 Άφιξθ ςτθ Σόφια. Διαμονι ςτο ξενοδοχείο. Προαιρετικι βόλτα
ςτθν πόλθ (Aleksandar Nevski - Κακεδρικόσ Ναόσ, Η Εκκλθςία του Αγίου
Νικολάου, Βίτοςα λεωφόρο, «NDK»...). Δείπνο. Διανυκτζρευςθ.
2θ μζρα - 07/03 Πρωινό. Ελεφκεροσ χρόνοσ για περιοδεία. Προαιρετικι εκδρομι
ςτο βουνό Βίτοςα. Δείπνο. Προαιρετικι ζξoδοσ ςτο παραδοςιακό βουλγαρικό
εςτιατόριο με ηωντανι μουςικι. Διανυκτζρευςθ.
3θ μζρα- 08/03 Πρωινό. Αναχώρθςθ. Διανυκτζρευςθ.

* Σαξίδι ςτθ όφια – Σαξιδιωτικόσ οδθγόσ http://www.youtube.com/watch?v=P9mKjKMVeSQ

ΣΙΜΗ ΚΑΣΑ ΑΣΟΜΟ
Hotel Princess****

www.princesshotelsofia.com

79 €
* επιπλ. μζρα 39€

Hotel Rodina****

www.rodina.bg

69€
* επιπλ.μζρα 35€

Hotel Lion***

sofia.hotelslion.bg

59 €
* επιπλ. μζρα 30€

Hotel Simona***

bg.hotelsimona.com

55€
* επιπλ. μζρα 27€

* θμείωςθ –Για τα μζλθ του Mediteranian Travel Club αναμζνονται
ειδικζσ τιμζσ και πολλζσ άλλεσ προτεραιότθτεσ
Η ΣΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
•Διαμονι ςε επιλεγμζνο ξενοδοχείο, ςε δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια
με θμιδιατροφι (πρωινό και δείπνο)
Η ΣΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
•Προαιρετικζσ εκδρομζσ.
• Ατομικά ζξοδα που δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτο πακζτο

ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΕ ΕΚΔΡΟΜΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΕΙ
• Ξενάγθςθ ςτθν πόλθ
-Τιμι λεωφορείου μεταφοράσ ανά άτομο 8 €
-Οδθγόσ για τθ Σόφια 80-90 € (τιμι ανάλογα με τθν γλώςςα)
-Μουςείο Reina Sofia-Εκνικό Κζντρο Τεχνών 4 €, ειςιτιριο
• Μεταφορά αεροδρόμιο τθσ Σόφιασ - ξενοδοχείο - αεροδρόμιο τθσ Σόφιασ
-OW (μονι διαδρομι) λεωφορειο μζχρι 30 άτομα - 180 €
-OW (μονι διαδρομι) λεωφορειο μζχρι 50 άτομα - 200 €
• Εκδρομι - βόλτα ςτο βουνό Βίτοςα τιμι λεωφορείου μεταφοράσ ανά άτομο 8 €
• Δείπνο ςε εςτιατόριο με ηωντανι μουςικι, δείπνοσ και ζνα ποτό € 13
• Κλαμπ 5€
ΗΜΕΙΩΗ
•Επιπλζον χρζωςθ ςε δί κλινο δωμάτιο 5€ ανά άτομο/μζρα.
•Επιπλζον χρζωςθ γ ι α μονόκλινο δωμάτιο (ανά άτομο/ θμζρα):
Simona Ho tel *** 18€
Lion Hotel
*** 20€
Rodina Hotel **** 22€
Princess Hotel **** 26€

•To ακριβζσ όνομα του Ξενοδοχείου / Hostel κα ανακοινωκεί πζντε θμζρεσ πριν
τθν άφιξθ, αν δεν αναφζρεται/ονομάηεται ιδθ ςτο πρόγραμμα.
•Ο διοργανωτισ διατθρεί το δικαίωμα να αλλάξει τουσ όρουσ και τισ
προχποκζςεισ εκτζλεςθσ των εκδρομών και των επιμζρουσ ςτοιχείων από το
πρόγραμμα, λόγω αντικειμενικών ςυνκθκών.

MED TRAVEL AGENCY
& Med Travel Club
Contact: 00381 11 322 81 68
office@mediteraniangroup.net

