
Ορθόδοξο Πάσχα µε πολυτέλεια & Spa & Πασχαλινό γλέντι  
 

5 µέρες Μπάνσκο - Ρίλα - Σόφια - Σαντάνσκι. ∆ιαµονή στο ολοκαίνουριο, 

πολυτελέστατο ξενοδοχείο PREMIER LUXURY MOUNTAIN RESORT & SPA 5* 

Deluxe στο Μπάνσκο Βουλγαρίας µε ηµιδιατροφή καθηµερινά, στην οποία 

συµπεριλαµβάνεται το Αναστάσιµο δείπνο και το Πασχαλινό γεύµα µε γλέντι και 

µουσική από DJ και παραδοσιακούς χορούς.  

 

 

Πρόγραµµα (5 µέρες)  
 

Ηµέρα 1 Μεγ. Παρασκευή: Αθήνα - Μπάνσκο 

 

Αναχώρηση στις 06:15 από Αθήνα µε ενδιάµεσες στάσεις για γεύµα 

και καφέ. ∆ιέλευση των συνόρων και συνεχίζουµε για µία από τις 

ωραιότερες κωµοπόλεις της Βουλγαρίας, το Μπάνσκο. Βρίσκεται 100 

περίπου χλµ από τα σύνορα, στους πρόποδες του όρους Πίριν. Το 

Αλπικό τοπίο συναρπάζει. Το ευρωπαϊκού επιπέδου πλήρως 

ανακαινισµένο (2013) ξενοδοχείο µας επίσης µε τις εγκαταστάσεις 

του, το µοντέρνο κέντρο Spa (δωρεάν!) και τα άνετα δωµάτια του. 

Απόγευµα ελεύθερο για ρηλάξ στις ανέσεις του ή για µία κοντινή 

βόλτα. Το βράδυ µετά το δείπνο, για όσους επιθυµούν, προσκύνηµα 

του Επιταφίου στο κέντρο του χωριού. 

Ηµέρα 2 Μεγ. Σάββατο: Σόφια - ξενάγηση - Αναστάσιµο δείπνο! 

 

Πρόγευµα µπουφές και ολοήµερη εκδροµή στην πρωτεύουσα Σόφια 

(140 χλµ). Γνωριµία-ξενάγηση µε τα σηµαντικότερα αξιοθέατα της 

πόλης. Μεταξύ άλλων θα δούµε τη βυζαντινή εκκλησία της Αγίας 

Παρασκευής, το ναό του Αγίου Νικολάου, το Κοινοβούλιο, τον 

Καθεδρικό του Alexander Nevski κ.α Χρόνος ελεύθερος για ψώνια 

στο κέντρο της πόλης και επιστροφή το απόγευµα. Χαλάρωση στις 

ανέσεις του ξενοδοχείου και το βράδυ, θα σας προσφέρουµε τη 

λαµπάδα σας και θα µεταβούµε για την Ανάσταση στο κέντρο του 

χωριού. Ακολουθεί παραδοσιακό Αναστάσιµο δείπνο µε κόκκινα 

αυγά, µαγειρίτσα και άλλα εδέσµατα! 

Ηµέρα 3 
Κυριακή του Πάσχα: Πασχαλιά στο Bansko µε παραδοσιακό 

γλέντι!!! 

 

Χρόνια Πολλά! Πρόγευµα µπουφές και ηµέρα ελεύθερη στη διάθεσή 

σας για να απολαύσετε τις πληθωρικές εγκαταστάσεις του 

ξενοδοχείου και το µοντέρνο κέντρο Spa (δωρεάν)! Το µεσηµέρι 

πλούσιο Πασχαλινό γεύµα µε αρνιά, τοπικές σπεσιαλιτέ, γλέντι - 

χορό - διασκέδαση µε µουσική, χορό! Για το απόγευµα σας 

προτείνουµε µία βόλτα στο πεζοδροµηµένο ιστορικό κέντρο του 

παραδοσιακού χωριού µε την εκκλησία της Αγίας Τριάδος (του 

1835), τα παραδοσιακά µαγαζιά και ταβερνάκια που είναι ανοιχτά ως 

αργά. Για τη βραδινή σας διασκέδαση στο Μπάνσκο υπάρχουν 

αρκετές επιλογές από night clubs µέχρι και Casino. 

Ηµέρα 4 ∆ευτέρα: Ρίλλα - Σαντάνσκι 

 
Πρόγευµα µπουφές και πανέµορφη διαδροµή µέχρι το ιστορικό 

µοναστήρι της Ρίλλα που θεωρείται το θρησκευτικό κέντρο της 



χώρας. Θα θαυµάσουµε ανεκτίµητα ιστορικά και πολιτιστικά µνηµεία 

όπως τον Μεσαιωνικό Πύργο του Χρέλιο και τα ξυλόγλυπτα 

αριστουργήµατα, το παρεκκλήσι της “Μεταµόρφωσης του Σωτήρος” 

κ.α. Συνεχίζουµε για τη λουτρόπολη του Σαντάνσκι, γνωστή για το 

όµορφο τοπίο αλλά και τις συµφέρουσες αγορές στον πεζόδροµό της. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ, δείπνο µπουφέ. 

Ηµέρα 5 ∆ευτέρα: Μπάνσκο - Σαντάνσκι - Αθήνα 

 

Πρόγευµα από µπουφέ και αναχώρηση για τη λουτρόπολη του 

Σαντάνσκι, γνωστή για το όµορφο τοπίο αλλά και τις συµφέρουσες 

αγορές στον πεζόδροµό της. ∆ιέλευση των συνόρων και 

επιστρέφουµε στην Αθήνα µε ενδιάµεσες στάσεις. 

 


