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ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΥΛΙΑΣ & 

ΡΙΛΑ – ΦΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ – ΣΟΦΙΑ 

Σωζόπολη – Πύργος – Αγχίαλος – Μεσημβρία - Βάρνα  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

Τρίτη (28/06): Βόλος – Ρίλα – Φιλιππούπολη 
 

Συγκέντρωση στο Δημαρχείο του Βόλου κι αναχώρηση στις 06:00. Μετά από 

ενδιάμεσες στάσεις, στον Προμαχώνα θα διεκπεραιώσουμε τις συνοριακές 

διατυπώσεις μας. Στη διαδρομή μας, θα εκτραπούμε από τον οδικό άξονα προς 

Σόφια, και θα ανηφορήσουμε σε ένα όμορφο ορεινό τοπίο, με προορισμό την 

μεγαλύτερη Ι.Μ στη Βουλγαρία, την Ιερά Μονή Ρίλας. Σημαντικό τουριστικό 

αξιοθέατο και πολιτιστικό – όσο και θρησκευτικό – μνημείο της Βουλγαρίας. 

Νωρίς το απόγευμα θα φθάσουμε στην Φιλιππούπολη, την δεύτερη 

μεγαλύτερη πόλη της Βουλγαρίας, τμήμα της Ανατολικής Ρωμυλίας. Θα 

καταλήξουμε στο εκπληκτικής αρχιτεκτονικής ξενοδοχείο μας, στην κεντρική 

πλατεία της πόλης. 

Μια πρώτη γνωριμία της πόλης. Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο – Διανυκτέρευση. 
 

Τετάρτη (29/06):Φιλιππούπολη – Ι.Μ.Μπάτσκοβο – Στενήμαχος 
 

Μετά το πρόγευμα, αρχίζουμε την ξενάγηση μας. Το αρχαίο 

ελληνορωμαϊκό θέατρο, το αρχαίο ελληνικό στάδιο, την παλιά πόλη, την Εβραϊκή 

Γειτονιά, την παραδοσιακή ελληνική συνοικία κλπ. 

Αναχωρούμε για το δεύτερο μεγαλύτερο μοναστήρι στη Βουλγαρία, την 

Ι.Μ.Μπατσκοβο. Θρησκευτικός και τουριστικός προορισμός, στην καρδιά της 

οροσειράς της Ροδόπης. Σε κοντινή απόσταση είναι η Στενήμαχος, ιστορική, 

ελληνική πόλη, την οποία θα επισκεφθούμε. Αν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος θα 

επισκεφθούμε το AQUA PARK η και το  Μουσείο Παλαιοντολογίας. 

Αργά το απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος χρόνος, 

δείπνο, διανυκτέρευση



 

 

Διεύθ: Αντωνοπούλου 3, Βόλος, 
Ελλάδα 

Τηλ: 24210 31059 & 24210 31060 
Email: vistravel@otenet.gr 

Fax: 24210 34835 
 

ΑΡ. ΕΙΔ. ΣΗΜ. ΕΟΤ: 00986 Μ.Η.Τ.Ε: 0726Ε6000002600 
 
 

 

Πέμπτη (30/06): ΣΩΖΟΠΟΛΗ – ΠΥΡΓΟΣ – ΑΓΧΙΑΛΟΣ 

Μετά το πρόγευμα, αναχωρούμε για την βουλγάρικη ακτή της Μαύρης 

θάλασσας. Πρώτη στάση μας η αρχαία Ελληνική Απολλωνία ή Σωζόπολη. 

Τουριστικός προορισμός, παραθαλάσσιο θέρετρο. Πλούσια η ιστορία της. Ιδρύθηκε 

από Έλληνες της Μιλήτου, αφιερωμένη στον Απόλλωνα. Αρχαία Ελλάδα, Ρώμη 

Βυζάντιο, Οθωμανοί, εναλλάχθηκαν στη μακρόχρονη ιστορία της. Οι Έλληνες ποτέ 

δεν εγκατέλειψαν τη πόλη συμμετείχαν ενεργά στη Φιλική Εταιρία και στην 

Επανάσταση    του 1821. 

Συνεχίζουμε για τον Πύργο (Μπουργκάς). Εμπορικό λιμάνι, βιομηχανική 

πόλη. Υπέροχο γεωφυσικό τοπίο: λίμνη, υδροβιότοπος. Ιδρύθηκε από τους Θράκες 

κατοικήθηκε από Έλληνες της Απολλώνιας. Βυζαντινοί σταυροφόροι, Οθωμανοί την 

κατοίκησαν πολλά και σημαντικά τα μουσεία της. 

Νωρίς το βράδυ φθάνουμε στον βασικό προορισμό μας, την αδερφή πόλη 

της δικής μας Νέας Αγχιάλου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση. Δείπνο. 

Ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση. 

Παρασκευή (01/07):Αγχίαλος – Μεσημβρία 

Μετά το πρόγευμα, ξεκινάμε την ξενάγηση μας στην … δική μας πόλη! 

Θέρετρο. Αρχαία, ελληνική ονομασία: -αγχι-(κοντά στη)-αλός (θάλασσα). Τεράστια 

η ιστορία της: αρχαία Ελληνική, Ρωμαϊκή, Βυζαντινή, αλλά και Βουλγάρικη και 

Οθωμανική κυριαρχία.  Θα συναντήσουμε την Ελληνική παροικία. 

 
Συνεχίζουμε για την Μεσημβρία, τη << Μονεμβασιά>> της Βουλγαρίας. 

Νησάκι με λωρίδα γης ενωμένο με τη στεριά. Τουριστικό θέρετρο. Μνημείο 

παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco. Συγγενής η ιστορία της με αυτή 

των γύρω Ελληνικών πόλεων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος. 

Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 

Σάββατο (02/07) : Αγχίαλος – Βάρνα – Σόφια 

Μετά το πρόγευμα, ολοκληρώνουμε την παρουσία μας στην αγαπημένη 

πόλη. Συνεχίζουμε για την Βάρνα. Το μεγαλύτερο θέρετρο μεγαλύτερο εμπορικό 

λιμάνι της Βουλγαρίας στον Εύξεινο Πόντο. Όμορφο τοπίο η ομώνυμη λίμνη, ο 

υδροβιότοπος, τεχνητά κανάλια. Ιδρύθηκε το 575πχ από τους Θράκες. Κατακτήθηκε 

από τον Φίλιππο Β, τον Μέγα Αλέξανδρο, τον Λυσίμαχο. Τεράστιο εμπόριο των 

Ελλήνων με τα γενοβέζικα και βενετσιάνικα πλοία. Πλούσια η ιστορία της μέχρι και 
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τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο. 

 

Το απομεσήμερο αναχωρούμε για την πρωτεύουσα, την Σόφια, όπου θα 

φθάσουμε το απόγευμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο. 

Διανυκτέρευση. 

Κυριακή (03/07): Σόφια – Σαντάνσκι – Βόλος 
 

Μετά το πρόγευμα, ξεκινάμε την περιήγηση μας στην πόλη που «Μεγαλώνει 

αλλά ποτέ δεν γερνάει». Θα δούμε τη πόλη, το προεδρικό Μέγαρο, την εκκλησία 

του Αλεξάντερ Νιέφσκι κλπ. Ελεύθερος χρόνος στην αγορά, το μεσημέρι 

αναχωρούμε με προορισμό το Σαντάνσκι. Εύλογος χρόνος για (προαιρετικό) γεύμα, 

ψώνια, καφέ κλπ. Αργά το απόγευμα περνάμε τα σύνορα, με προορισμό το Βόλο 

όπου θα φτάσουμε αργά το βράδυ, πλήρεις εμπειριών. 

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟΥ 

Περιλαμβάνει: 
 

1) Πολυτελές λεωφορείο καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής, σύμφωνα με 

το πρόγραμμα σας. ( έχει WifI) 

2) α) Δύο διανυκτερεύσεις στο Hotel Ramanda Trimontrium ( Α κατηγορίας) στη 

Φιλιππούπολη σε δίκλινα δωμάτια 

 
β) Δύο διανυκτερεύσεις στο Hotel Saint George and Medical SPA ( Α 

κατηγορίας) στην Αγχίαλο σε δίκλινα δωμάτια 

 
γ) Μία διανυκτέρευση στη Σόφια στο Hotel Ramanda (Α κατηγορίας), σε δίκλινα 

δωμάτια 
 

3) Έξι πλούσια προγεύματα στα (3) ξενοδοχεία 
 

4) Έξι πλούσια δείπνα σε μπουφέ στα (3) ξενοδοχεία 
 

5) Συνοδό – ξεναγό καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής 
 

6) Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
 

7) ΦΠΑ 
 

8) Φόροι διαμονής για όλες τις διανυκτερεύσεις 

Σημείωση : Θα ακολουθήσει αναλυτικό πρόγραμμα 
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ΤΙΜΗ / ΑΤΟΜΟ: 
 

Αριθμός ατόμων α) 30-40: 353 ευρώ / άτομο 
 

Β) 41-50: 328 ευρώ / άτομο 


