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Καλαμαριά: Πόντου 41 | Τ. 2310 459 877 | 2310 476 880
Γραβιάς 6 & Παπανδρέου γωνία (πρώην Ανθέων) | Τ. 2310 886 968
Θέρμη: Καπετάν Χάψα 43 | Τ. 2310 461 166 | Διαβατά: K. Καραμανλή 50 | Τ. 2310 784 897
ΛΑΡΙΣΑ: Παπακυριαζή 37-43 | Τ. 2410 251 550 | Ε. larissa1@zorpidis.gr
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ: Βενιζέλου 73, Πεζόδρομος | Τ. 23820 28 080 | Ε. giannitsa@zorpidis.gr
ΑΘΗΝΑ: Μητροπόλεως

5, ΣΥΝΤΑΓΜΑ, 1ος όροφος | Τ. 210 3250 064 | 210 323 9056
F. 210 3234 685 | E. athens@zorpidis.gr www.athens-zorpidis.gr

από

Αναχωρήσεις:
από

έως

21/12 - 04/01

89€

*με ημιδιατροφή
Περιλαμβάνονται:
• Διαμονή σε ξενοδοχείο της επλογής σας.
• Ημιδιατροφή καθημερινά στο ξενοδοχείο.
• Δωρεάν χρήση όλων των υπηρεσιών Spa του κάθε
ξενοδοχείου (πισίνα, σάουνα, χαμαμ, γυμναστήριο)
• Μεταφορές - Μετακινήσεις με πολυτελή λεωφορεία.
• Εκδρομές - περιηγήσεις-ξεναγήσεις, όπως
αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.

ΜΠΑΝΣΚΟ

3/4/5ΗΜΕΡΕΣ

ΟΔΙΚΟ

Προεραιτική Ημερήσια εκδρομή στη Σόφια με κόστος 15€ επί τόπου
1η Hμέρα | ΑΝΑΧΏΡΗΣΗ - ΜΠΆΝΣΚΟ
Συγκέντρωση στις 06:00 ή στις 15.00. Αναχωρούμε με
προορισμό το Μπάνσκο μέσα από μια πανέμορφη διαδρομή
στους πρόποδες του όρους Πίριν. Άφιξη και τακτοποίηση
στα δωμάτια. Ελεύθερος χρόνος για δραστηριότητες ή για
μια πρώτη περιήγηση στα γραφικά σοκάκια του χωριού.
Διανυκτέρευση.
Επόμενες ημέρες | ΕΛΕΎΘΕΡΕΣ ΜΈΡΕΣ
Μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τις μέρες σας όπως εσείς

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Grand Hotel Bansko 4*

νομίζετε καλύτερα. Οι πίστες σας περιμένουν. Χαρείτε το
χιόνι, την ομορφιά του Μπάνσκο και του βουνού Πίριν. Το
καινούργιο τελεφερίκ μέσα από το Μπάνσκο, οι καινούργιες
πίστες και τα λιφτ, σας προσφέρουν «αυστριακή» ποιότητα
για το αγαπημένο σας σπορ. Όσοι θα θέλατε να μάθετε σκι,
υπάρχουν σχολές που θα φροντίσουν για σας. Εσείς που δεν
κάνετε σκι ευκαιρία για να εξερευνήσετε το Μπάνσκο που έχει
αρκετά ενδιαφέρουσα ιστορία και αξιοθέατα με π αράδοση στη
αγιογραφία, στα ξυλόγλυπτα και στις λαϊκές τέχνες. Επίσης
μπορείτε να απολαύσετε όλες τις δωρεάν υπηρεσίες σπα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

HOTEL ORPHEY 4*
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
3ΗΜΕΡΕΣ
4ΗΜΕΡΕΣ
5ΗΜΕΡΕΣ

που παρέχουν τα ξενοδοχεία (θερμαινόμενες εσωτερικές και
εξωτερικές πισίνες, σάουνες, μασάζ, αίθουσες γυμναστικής,
πισίνες). Τέλος υπάρχουν μπαρ και καφετέριες, club και πάνω
από 100 γραφικές ταβέρνες, οι περισσότερες με ζωντανή
παραδοσιακή μουσική. Επισκεφθείτε τα μαγαζιά με σουβενίρ,
με εξοπλισμό σκι αλλά και με ρούχα και είδη σπορ.
Hμέρα Επιστροφής | ΜΠΆΝΣΚΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος μέχρι αργά το μεσημέρι. Έπειτα
αναχωρούμε για Θεσσαλονίκη.

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

3ΗΜΕΡΕΣ

4ΗΜΕΡΕΣ

22 - 26/12
26 - 30/12

04 - 06/01

03 - 06/01

119€

145€

95€

125€

50€

50€

50€

50€

50€

60€

85€

95€

65€

85€

ΗΜ/ΝΙΑ

21 - 23/12
24 - 26/12
26 - 28/12
28 - 30/12

23 - 26/12
24 - 27/12
26 - 29/12
27 - 30/12

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ
ΑΤΟΜΟ

89€

1 ΠΑΙΔΙ
ΕΩΣ
6 ΕΤΩΝ
ΠΑΙΔΙ
ΑΠΟ 6 ΕΩΣ
12 ΕΤΩΝ

Hotel Orphey 4*

ο

Το Hotel Orphey είναι ένα πολυτελές κατάλυμα στο Μπάνσκο, σε μια ήσυχη και φιλόξενη περιοχή. Προσφέρει άριστες εγκαταστάσεις και
αποτελεί την ιδανική βάση για χαλάρωση αλλά και για διακοπές γεμάτες δράση.

GRAND HOTEL BANSKO 4*
ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
3ΗΜΕΡΕΣ
4ΗΜΕΡΕΣ
4ΗΜΕΡΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

26 - 28/12

23 - 26/12

02 - 05/01

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ
ΑΤΟΜΟ

105€

179€

189€

Προαιρετικό δείπνο Χριστουγέννων 25€ ενήλικας 15€ παιδί

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

PARK HOTEL GARDENIA 4*
ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
3ΗΜΕΡΕΣ
4ΗΜΕΡΕΣ
5ΗΜΕΡΕΣ
3ΗΜΕΡΕΣ 4ΗΜΕΡΕΣ

ΗΜ/ΝΙΑ

21 - 23/12
24 - 26/12
26 - 28/12
28 - 30/12

23 - 26/12
24 - 27/12
26 - 29/12
27 - 30/12

22 - 26/12
26 - 30/12

04 - 06/01

03 - 06/01

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ
ΑΤΟΜΟ

115€

155€

189€

129€

185€

1ο ΠΑΙΔΙ
ΕΩΣ
6 ΕΤΩΝ

50€

50€

50€

50€

50€

ΠΑΙΔΙ
ΕΩΣ 6 ΕΤΩΝ
ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

50€

50€

50€

2 ΠΑΙΔΙ
ΑΠΟ 6 ΕΩΣ
12 ΕΤΩΝ

65€

80€

100€

70€

105€

1ο ΠΑΙΔΙ
ΑΠΟ 6 ΕΩΣ
12 ΕΤΩΝ

80€

125€

130€

ΠΑΙΔΙ
ΑΠΟ 6 ΕΩΣ
12 ΕΤΩΝ

75€

100€

125€

85€

125€

Το Grand Hotel Bansko είναι ένα ξενοδοχειακό συγκρότημα
στο Μπάνσκο, στους πρόποδες της όμορφης οροσειράς Πιρίν. Στο
ξενοδοχείο υπάρχουν lobby bar, το νυχτερινό κέντρο Rococo και
καζίνο με ρουλέτα και κουλοχέρηδες.

ο

Gardenia Park Hotel 4*

Το Gardenia Park Hotel βρίσκεται στο κέντρο του Μπάνσκο και προσφέρει δωρεάν υπηρεσία μεταφοράς προς το λιφτ γόνδολα κατά
τη χειμερινή περίοδο. Στα δωμάτια παρέχεται δωρεάν WiFi. Διαθέτει εξωτερικό λιφτ με εντυπωσιακή θέα στις πίστες του σκι, σύγχρονο
κέντρο σπα, χώρο αποθήκευσης και υπηρεσία ενοικίασης εξοπλισμού σκι.

*Τιμή
κατ’ άτομο

259€*

Αναχώρηση

22/12

*με ημιδιατροφή
Περιλαμβάνονται:
• Διαμονή σε ξενοδοχείο.
• Ημιδιατροφή καθημερινά στο ξενοδοχείο.
• Δωρεάν χρήση όλων των υπηρεσιών Spa του κάθε
ξενοδοχείου (πισίνα, σάουνα, χαμαμ, γυμναστήριο)
• Μεταφορές - Μετακινήσεις με πολυτελή λεωφορεία.
• Εκδρομές - περιηγήσεις-ξεναγήσεις, όπως
αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.

ΜΠΌΡΟΒΕΤΣ

ΣΤΗ ΜΑΓΕΊΑ ΤΟΥ ΧΙΟΝΙΟΎ

5ΗΜΕΡΕΣ

1η Hμέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΜΠΟΡΟΒΕΤΣ
Συγκέντρωση στα γραφεία µας και αναχώρηση για
το πανέµορφο Μπόροβετς, το πιο διάσηµο χειµερινό
παραθεριστικό θέρετρο της Βουλγαρίας. ∆ιερχόµαστε από το
συνοριακό σταθµό του Προµαχώνα και περνώντας από πυκνά
δάση και πανέµορφες λίµνες θα φθάσουµε στο µαγευτικό
περιβάλλον του Μπόροβετς. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας
και χρόνος ελεύθερος. Οι επιλογές που προσφέρει για διάφορες
δραστηριότητες όλη η περιοχή είναι πολλές. Επίσκεψη στο
γραφικό χωριό του Μπόροβετς στους πρόποδες του βουνού
Ρίλα για να περιπλανηθείτε στο καταπράσινο περιβάλλον και στα
πολλά µαγαζάκια του ή ροµαντικοί περίπατοι µέσα στο δάσος.
Αν όµως προτιµάτε να απολαύσετε το υπέροχο περιβάλλον του
πολυτελούς ξενοδοχείου µας.

ΟΔΙΚΟ

να απολαύσουµε τον καφέ µας, να εξευρενήσουµε την τοπική
αγορά. Ακόµη, έχετε χρόνο για να απολαύσετε ελεύθερα τις
παροχές spa του ξενοδοχείου για στιγµές χαλάρωσης που όλοι
έχουµε ανάγκη.
5η Hμέρα | ΜΠΟΡΟΒΕΤΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό. Ελεύθερος χρόνος για µία τελευταία βόλτα. Έπειτα
συγκέντρωση και ξεκινάµε το ταξίδι της επιστροφής.
Φθάνοντας στον συνοριακό σταθµό στο χωριό Kulata & µετά
τον έλεγχο των ταξιδιωτικών µας εγγράφων µπαίνουµε στην
Ελλάδα. Συνεχίζουµε το ταξίδι µας προς την πόλη µας.

Rila Hotel Borovets 4*

Επόμενες ημέρες | ΜΠΟΡΟΒΕΤΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ
Πρωινό. Σήµερα η ηµέρα µας είναι ελεύθερη για να
περπατήσουµε τα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια του χωριού,

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Rila Hotel Borovets 4*

Το Hotel Rila βρίσκεται στο τέλος των χιονοδροµικών πιστών του σκι στο Borovets, µόνο 200µ. µακριά από το λιφτ γόνδολα και
διαθέτει σπα, πολλά εστιατόρια και κέντρα διασκέδασης. Παρέχονται δωρεάν ιδιωτικός χώρος στάθµευσης και δωρεάν Wi-Fi στους
κοινόχρηστους χώρους του Rila. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να αγοράσετε πάσο σκι στο ξενοδοχείο.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΟΦΙΑ
Τιµή ενήλικα / 15€ | Παιδί 2 έως 12 / 10€

ΣΟΦΙΑ

*Τιμή
κατ’ άτομο

156€

Αναχώρηση

23/12

Περιλαμβάνονται:
• Διαμονή σε ξενοδοχείο της επλογής σας.
• Πρωϊνο καθημερινά στο ξενοδοχείο.
• Μεταφορές-Μετακινήσεις με πολυτελή
λεωφορεία.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.

ΠΑΜΠΟΡΟΒΟ
1η Hμέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΑΜΠΟΡΟΒΟ
Συγκέντρωση στα γραφεία µας και αναχώρηση για το
πανέµορφο Παμπόροβο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας και
χρόνος ελεύθερος.

4ΗΜΕΡΕΣ

Perelik Hotel 5*

Hotel Orlovetz 5*

2η & 3η Hμέρα | ΠΑΜΠΟΡΟΒΟ - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ
Πρωινό. Οι ημέρας µας είναι ελεύθερες για να απολαύσουμε το
Παμπόροβο τις δραστηριότητες στο χιόνι και τις παροχές του
ξενοδοχείου.
4η Hμέρα | ΠΑΜΠΟΡΟΒΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό. Ελεύθερος χρόνος για µία τελευταία βόλτα. Έπειτα
συγκέντρωση και ξεκινάµε το ταξίδι της επιστροφής.

*Τιμή
κατ’ άτομο
Αναχώρηση

Το Hotel Perelik βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία, στην καρδιά
του Παμπόροβο. Προσφέρει άρτια εξοπλισμένα καταλύματα που
ανακαινίστηκαν πρόσφατα και πολλές επιλογές για φαγητό.

199€ ΣΚΙ ΣΤΗ ΒΙΤΟΣΑ
22/12

Hotel Marinela Sofia 5*

Το Hotel Orlovetz βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία στο δημοφιλές
χιονοδρομικό κέντρο Παμπόροβο, προσφέροντας άρτια εξοπλισμένα
δωμάτια με 24ωρη υπηρεσία δωματίου και εντυπωσιακή θέα πάνω από
την οροσειρά της Ροδόπης.

5ΗΜΕΡΕΣ

1η Hμέρα | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΙΤΟΣΑ
Συγκέντρωση στα γραφεία µας και αναχώρηση για το
χιονισμένη Βίτοσα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας
και χρόνος ελεύθερος.
Επόμενες ημέρες | ΒΙΤΟΣΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ
Πρωινό. Οι ημέρας µας είναι ελεύθερες για να
απολαύσουμε τις παροχές του ξενοδοχείου και να
βουτίξουμε στο χιονισμένο τοπίο της Βίτοσας. Το
χιονοδρομικό κέντρο της, σε περιμένει για κάνεις το πιο
εύκολο και διασκεδαστικό σκι των ημερών σου.

5η Hμέρα | ΒΙΤΟΣΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό. Ελεύθερος χρόνος για µία τελευταία βόλτα.
Έπειτα συγκέντρωση και ξεκινάµε το ταξίδι της
Το Hotel Marilena απέχει μόλις 20 λεπτά οδικώς από το αεροδρόμιο επιστροφής.
της Σόφιας, το πρόσφατα ανακαινισμένο Hotel Marinela Sofia
προσφέρει εσωτερική πισίνα, 6 εστιατόρια, 4 μπαρ, γυμναστήριο και
όμορφη θέα στην πόλη και στο βουνό.

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΠΑΝΣΚΟ

Περιλαμβάνονται:
• Διαμονή σε ξενοδοχείο.
• Πρωϊνο καθημερινά στο
ξενοδοχείο.
• Μεταφορές-Μετακινήσεις
με πολυτελή λεωφορεία.
• Ασφάλεια αστικής/
επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α.

