
Χριστούγεννα στη Σόφια 
 
Διάρκεια: 5 μέρες 
 
Με απευθείας πτήσεις της Air Bulgaria 
Αναχώρηση: 22/12 
 
Κατηγορία: Χριστούγεννα 2019-20 

 
από €469 

 
 

Πτήσεις 

DATE FROM TO CARRIER FLIGHT TIME 
22/12 ΛΑΡΝΑΚΑ ΣΟΦΙΑ AIR BULGARIA FB 856 10:10 - 12:35  
26/12 ΣΟΦΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑ AIR BULGARIA FB 855 16:40 - 18:45  
 
 

Πρόγραμμα 
1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ   ΣΟΦΙΑ  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Σόφια την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας. 
ʼφιξη, παραλαβή και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια και απόγευμα ελεύθερο στη 
διάθεση σας για μια πρώτη γνωριμία με τη Σόφια. Δείπνο και διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο.  
2η μέρα: ΣΟΦΙΑ   ΞΕΝΑΓΗΣΗ 
Μετά το πρόγευμα ακολουθεί ξενάγηση στην πόλη της Σόφιας. Θα επισκεφθούμε τον Ναό του Αλεξάντερ 
Νέφσκι, το Προεδρικό Μέγαρο, το ιστορικό Κοινοβούλιο, την Ρώσικη εκκλησία και την εκκλησία της Αγίας 
Nedelya. Το απόγευμα ελεύθερος χρόνος στην όμορφη Σόφια για να πραγματοποιήσετε τις αγορές και τις 
βόλτες σας. Θα σας γοητεύσουν τα διάφορα μικρά μαγαζάκια με χειροποίητα είδη από νέους καλλιτέχνες 
που βρίσκονται διάσπαρτα στο κέντρο της πόλης. Δείπνο και διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο. 
 
3η μέρα: ΣΟΦΙΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ (Προαιρετικό) 
Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη στη διάθεση σας. Προτείνουμε μια προαιρετική εκδρομή στη Φιλιππούπολη, 
τη δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Βουλγαρίας που πήρε το όνομα της από τον Βασιλιά της Μακεδονίας 
Φίλιππο τον Β , πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μεταξύ άλλων θα επισκεφθούμε την παλιά πόλη με 
τα υπέροχα αρχοντικά, που είναι γνωστή για το ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό της ύφος καθώς και το Ρωμαϊκό 
θέατρο. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στη Σόφια. Δείπνο και διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο. 
 
4η μέρα: ΣΟΦΙΑ 
Πρόγευμα και ακόμη μια μέρα ελεύθερη στη διάθεση σας για να απολαύσετε την γιορτινή Σόφια. Δείπνο 
και διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο. 
5η μέρα: ΣΟΦΙΑ - ΛΑΡΝΑΚΑ 
Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος. Νωρίς το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο της Σόφιας για να 
πάρουμε την πτήση της επιστροφής. 
 
 
 

Τιμοκατάλογος 

DATES DOUBLE SINGLE TRIPLE CHILD 
(Under 12) 

22/12 €469 €575  €469 €329 



 
 

Περιλαμβάνονται 

  

· 
 

Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα–Σόφια–Λάρνακα. 
· 

 

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 
· 

 

Διαμονή για 4 βράδια στο ξενοδοχείο Novotel Sofia 4* ή παρόμοιο. 
· 

 

Πρόγευμα καθημερινά. 
· 

 

Τέσσερα (4) δείπνα στο ξενοδοχείο  
· 

 

Μεταφορές, εκδρομές και περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα με κλιματιζόμενο πούλμαν. 
· 

 

Έμπειρος τοπικός Ελληνόφωνος συνοδός/ξεναγός στις μετακινήσεις. 
· 

 

Φ.Π.Α. 
 
 

Δεν Περιλαμβάνονται 

  

· 
 

Εισιτήρια εισόδου στα μνημεία και μουσεία (η είσοδος είναι προαιρετική) 
· 

 

Ποτά στα φαγητά  
· 

 

Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα. 
· 

 

Ότι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται σας προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
 
 

Προαιρετικά 

  

· 
 

Ολοήμερη εκδρομή στη Φιλιππούπολη με Ελληνόφωνο ξεναγό, €30 το άτομο. Η τιμή ισχύει μόνο για 
κρατήσεις που θα γίνουν και θα πληρωθούν στο γραφείο μας. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί εφόσον 
υπάρξει ικανοποιητικός αριθμός συμμετοχών. 

 


