
 

  
 

 

Ανατολική Ρωμυλία-Αρχαία Μεσημβρία 

(Μαργαριτάρια Μαύρης Θάλασσας)  

5 HMΕΡΕΣ / 3 ΝΥΧΤΕΣ  
 ‣Απόκριες ‣ 25η Μαρτίου ‣ ΠΑΣΧΑ  

 

ΟΔΙΚΩΣ από Θεσσαλονίκη και από Βόλο, Λάρισα, 

Κατερίνη, Κοζάνη, Βέροια & Καβάλα 
 

 

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής ,τι περιλαμβάνεται στην 
τιμή ,τι δεν περιλαμβάνεται ,οι προαιρετικές εκδρομές και διασκεδάσεις και 

σημαντικές πληροφορίες που θα πρέπει να λάβετε υπόψη .Πριν 
προχωρήσετε σε κράτηση ,παρακαλώ όπως φροντίζετε να λύσετε όλες τις 

απορίες σας είτε τηλεφωνικώς, είτε μέσω email με τον εκπρόσωπο του 
γραφείου που έχετε επικοινωνήσει ! 

 

Ημερομηνίες εκδρομής  

 
23/02-27/02 & 22/03-26/03 &13/04-17/04&19/04-23/04 

 
1η & 2η ημέρα Αναχώρηση – Σωζόπολη –  Αρχαία Μεσημβρία 
 
Συγκέντρωση στα γραφεία μας στη Θεσσαλονίκη στις 21.00 (η τελική ώρα θα επιβεβαιωθεί 
με το ενημερωτικό της εκδρομής 48-72 ώρες προ αναχώρησης.Οι ώρες αναχωρήσεων 
από Βόλο ,Λάρισα, Κατερίνα, Βέροια, Κοζάνη και Καβάλα αναφέρονται στις παροχές) 
Θα διασχίσουμε μια όμορφη διαδρομή και μετά τις απαραίτητες στάσεις για ξεκούραση θα 
περάσουμε τα σύνορα (συνοριακός σταθμός Ορμενίου). Το πρωί άφιξη στη Σωζόπολη την 
αρχαία Ελληνική πόλη, αφιερωμένη στο θεό Απόλλωνα, η οποία βρίσκεται 30 χλμ. νοτίως του 
Μπουργκάς στη Βουλγαρική Ακτή της Μαύρης Θάλασσας. Θα δούμε την παλιά πόλη, τον Ναό 
του Αγ. Γεωργίου (1867), όπου υπάρχουν οστά του Αγ.Ιωάννη και τον Ναό της Παναγίας 
.Χρόνος ελεύθερος για βόλτα και καφέ. Συνεχίζουμε για τη Μεσημβρία όπου βρίσκεται και το 
ξενοδοχείο μας . Άφιξη το μεσημέρι , τακτοποίηση στα δωμάτιά μας για ξεκούραση από το 
ταξίδι μας . Το απόγευμα θα αναχωρήσουμε για την παλιά πόλη της Μεσημβρίας για 
μια πρώτη γνωριμία . Το βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
 
 



 

 
 
3η ημέρα : Αρχαία Μεσημβρία (ξενάγηση) - Αγχίαλος -  Πύργος  
 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση για την Αρχαία Μεσημβρία ( Nessembar) που 
βρίσκεται στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας και είναι γνωστό ως το μαργαριτάρι της Μαύρης 
θάλασσας. Η αρχαία πόλη βρίσκεται σε μια βραχώδη χερσόνησο, παλιότερα νησί, που 
ενώνεται με μια λωρίδα γης με τη στεριά. Τα αρχαιολογικά ερείπια της πόλης χρονολογούνται 
κυρίως από την περίοδο και περιλαμβάνουν την ακρόπολη, έναν ναό του Απόλλωνα, 
την αρχαία αγορά και ένα τμήμα των αρχαίων θρακικών τειχών. Επίσης, υπάρχουν 
μεσαιωνικά μνημεία από την περίοδο που η πόλη αποτελούσε μια από τις σημαντικότερες 
περιοχές του Βυζαντίου στα δυτικά παράλια της Μαύρης Θάλασσας, ενώ τα ξύλινα σπίτια του 
19ου αιώνα είναι χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής εκείνης της περιόδου. Το 1983, λόγω 
της ιστορίας της και των πολλών διαφορετικών πολιτισμών που πέρασαν από αυτή, 
ανακηρύχθηκε από την UNESCO ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, θεωρούμενη ως 
«πλούσια πόλη μουσείο». Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την Αγχίαλο για να 
επισκεφθούμε την Μονή του Αγ. Γεωργίου, με τις εξαιρετικά σπάνιες εικόνες της .Έπειτα θα 
αναχωρήσουμε για τον Πύργο(Μπουργκάς) ,όπου θα επισκεφθούμε τη Μητρόπολη και το 
ναό των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. Στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία για μια βόλτα 
στον πεζόδρομό της μέχρι την στιγμή που θα αναχωρήσουμε για το ξενοδοχείο μας 
Επιστροφή για το δείπνο και διανυκτέρευση. 

 
4η ημέρα  Αρχαία Μεσημβρία - Βάρνα – Αλατζά 
 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση για την όμορφη πόλη της Βάρνας, την μεγαλύτερη 
της Μαύρης Θάλασσας. Θα διασχίσουμε το κέντρο της Βάρνας και θα συνεχίσουμε το δρόμο 
μας για περίπου δεκαπέντε χιλιόμετρα, θαυμάζοντας τις λεγόμενες χρυσές ακτές μέχρι να  
φτάσουμε στο μοναστήρι Αγίας Τριάδας, γνωστό ως Αλατζά. Πρόκειται για μοναστήρι του 
5ου αιώνα λαξευμένο ολόκληρο μέσα στους βράχους. Μετά την επίσκεψη και το προσκύνημα 
θα επιστρέψουμε στη Βάρνα, όπου θα δούμε τον μητροπολιτικό ναό της Κοίμησης της 
Θεοτόκου, κτισμένο το 1866 και μετά θα έχουμε χρόνο στον όμορφο πεζόδρομο με την όπερα 
και τα πολλά καταστήματα για αγορές και γεύμα. Αργότερα θα επισκεφθούμε ένα από τα 
μεγαλύτερα παραθαλάσσια πάρκα της Ευρώπης έκτασης τετρακοσίων στρεμμάτων. Εκεί 
υπάρχουν μουσεία, όπως το Ναυτικό με ένα ολόκληρο πολεμικό πλοίο στο πλάι του, θέατρα, 
καφετέριες και ενυδρείο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και Δείπνο.  
 

5η ημέρα Αρχαία Μεσημβρία - Αλεξανδρούπολη – Επιστροφή 
 
Αφού πάρουμε το πρωινό μας και βεβαιωθούμε ότι δεν «ξεχάσαμε» κάτι στα δωμάτιά μας, 
αναχωρούμε για την πόλη μας. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις στη διαδρομή, φτάνουμε το 
μεσημέρι στην Αλεξανδρούπολη. Θα έχουμε μια σύντομη στάση για καφεδάκι ή φαγητό και 
καταλήγουμε το βράδυ στην πόλη μας με τις καλύτερες των εντυπώσεων. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

Ανατολική Ρωμυλία-Αρχαία Μεσημβρία 

(Μαργαριτάρια Μαύρης Θάλασσας)  

5 HMΕΡΕΣ / 3 ΝΥΧΤΕΣ  
ΠΑΣΧΑ 

 23/02-27/02 & 22/03-26/03 

Ξενοδοχείο Διατροφή 
Early 

Booking 
Κανονική 

τιμή 
Παιδί 
 2-12 

Επιβάρυνση 
μονόκλινου 

Best Western PLUS 
Premium Inn & Casino 

(4*) 

Πρωινό  159€ 179€ 115€ 63€ 

Ημιδιατροφή  185€  205€  135€  77€  

 
 

Ανατολική Ρωμυλία-Αρχαία Μεσημβρία 

(Μαργαριτάρια Μαύρης Θάλασσας)  

5 HMΕΡΕΣ / 3 ΝΥΧΤΕΣ  
‣ ΠΑΣΧΑ 

13/04-17/04 & 19/04-23/04 

Ξενοδοχείο Διατροφή 
Early 

Booking 
Κανονική 

τιμή 
Παιδί 
 2-12 

Επιβάρυνση 
μονόκλινου 

Best Western PLUS 
Premium Inn & Casino 

(4*) 

Πρωινό  179€ 199€ 135€ 71€ 

Ημιδιατροφή  205€  225€  155€  82€  

 

 
 



 

 
 

Στην τιμή Περιλαμβάνονται: 
 

• Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο  

• Διατροφή ανάλογα την επιλογή σας (πρωινό ή ημιδιατροφή) 

• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία, σύμφωνα 
με το παραπάνω πρόγραμμα. 

• Έλληνας συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκδρομής. 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης Tour operator  
 

 
Δεν περιλαμβάνονται: 

 

• (Δημοτικοί φόροι ,επίναυλοι καυσίμων , Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά 
λοιπά έξοδα (15€ το άτομο- δεν περιλαμβάνονται στην Τιμή)! 

• Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους 

• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται 
 
 

Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη 21.00 

Αναχώρηση από Κατερίνη (Κτελ) 20.00 

Αναχώρηση από Βέροια (Πρατήριο BP)20.00 

Αναχώρηση από Κοζάνη (Ρολόι)19.00 

Αναχώρηση από Καβάλα (Νοσοκομείο Αγίου Σύλλα)23.00 

Αναχώρηση από Λάρισα (Νέος Νιαβή)19.00 

Αναχώρηση από Βόλο (Δημαρχείο)17.45 
 

Μεταφορά από τον Βόλο, Λάρισα, Κατερίνη, Βέροια, Κοζάνη 10€ ανά 
άτομο/ανά διαδρομή & Λαμία 15€ ανά άτομο/ανά διαδρομή. 

 

Η τελική ώρα θα επιβεβαιωθεί με το ενημερωτικό της εκδρομής 
48-72 ώρες προ αναχώρησης 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

 Σημαντικές σημειώσεις : 
 

• Δεν είναι υποχρεωτικό να συμμετέχετε στις προαιρετικές δραστηριότητες  

• Η πραγματοποίηση προαιρετικών εκδρομών προϋποθέτει ελάχιστο αριθμό 
συμμετοχών  

• Πληρώστε έως 12 άτοκες δόσεις το ταξίδι σας με την πιστωτική σας κάρτα  

• Οι εκδρομείς οφείλουν να προσαρμοστούν στους υγειονομικούς κανόνες της χώρας 
που επισκεπτόμαστε και να φέρουν τα απαιτούμενα έγγραφα  .Το γραφείο λειτουργεί 
μόνο συμβουλευτικά  

• Φροντίστε πριν την αναχώρηση σας να λάβετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για 
το ταξίδι σας από τον πωλητή που σας εξυπηρέτησε 

• Σε περίπτωση αύξησης των τιμών εισόδου σε μουσεία ή θεάματα ,επίναυλους 
καυσίμων ή δημοτικών φόρων κτλ, η αύξηση επιβαρύνει τον πελάτη  

• Η πραγματοποίηση της εκδρομής προϋποθέτει ελάχιστο αριθμό συμμετοχών 

• Η σειρά του προγράμματος μπορεί να διαφοροποιηθεί ,χωρίς να παραληφθεί 
οποιοδήποτε ουσιαστικό κομμάτι στην εκδρομή 

• Δεν απαιτείται διαβατήριο .Ταξιδεύουμε με ταυτότητα νέου τύπου τελευταίας 15ετίας . 
Τα ταξιδιωτικά έγγραφα είναι προσωπική ευθύνη του ταξιδιώτη(Εξαιρούνται τα 
σώματα ασφαλείας και οι στρατιωτικοί .Τα ταξιδιωτικά έγγραφα είναι πάντα 
προσωπική ευθύνη του ταξιδιώτη) 

• Ο χρόνος του ταξιδίου Θεσσαλονίκη – Αρχαία Μεσήμβρια  είναι κατά μ.ο.11 έως 15 
ώρες ανάλογα τις καιρικές συνθήκες ,την κίνηση στο δρόμο και τις καθυστερήσεις 
στα σύνορα και υπό φυσιολογικές συνθήκες  

• Μην επιλέγετε ξενοδοχείο μόνο λόγο τιμής ,αλλά σύμφωνα με τις ανάγκες σας 
Συμβουλευτείτε μας 

• Σε περίπτωση που κάποιο ξενοδοχείο δε συγκεντρώσει τις απαραίτητες κρατήσεις 
,σας προτείνεται εφάμιλλο, ώστε ο κόσμος να συγκεντρώνεται σε ένα ή δύο και να 
διευκολύνεται η εκτέλεση του προγράμματος των ξεναγήσεων – περιηγήσεων   

• Καθημερινά θα υπάρχουνε αλλαγές θέσεων στο λεωφορείο ,που αυτοματοποιημένα 
βγαίνουν από το σύστημα. Οι πρώτες χρονικά κρατήσεις τοποθετούνται την πρώτη 
ημέρα μπροστά  

• Θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικές στάσεις(βάση σχετικής νομοθεσίας) σε τακτά 
διαστήματα (ανά 3ώρες περίπου)για καφέ, φαγητό και τουαλέτα .Τα σημεία στάσεις 
είναι τα σύνορα και μαγαζιά πάνω στο δρόμο. Δυστυχώς η ποιότητας τους δεν είναι 
και η καλύτερη. Σε πολλά σημεία ζητούνται 50λεπτά από τις καθαρίστριες στις 
τουαλέτες  

• Για λόγους υγειονομικούς δεν επιτρέπεται η χρήση τουαλέτας στο λεωφορείο ,καθώς 
δεν είναι δυνατή η απολύμανση της κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και αποτελεί εστία 
μολύνσεως  

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

Τρόπος κράτησης ,πληρωμής : 
 

➢ Την κράτηση σας μπορείτε να την πραγματοποιήσετε με τις τρεις 
τρόπους  
Α)με επίσκεψή σας στο γραφείο και πληρωμή με μετρητά ,χρεωστική ή 
πιστωτική κάρτα  
Β)ηλεκτρονικά με του online συστήματός μας κρατήσεων με χρήση 
κάρτας σε ασφαλές περιβάλλον τράπεζας ή με αντικαταβολή σε κάποιο 
τραπεζικό μας λογαριασμό. Διαθέτουμε και τις τέσσερις συστημικές 
τράπεζες Εθνική ,Alpha ,Πειραιώς &  Eurobank  
Γ)τηλεφωνικά λαμβάνοντας τις πληροφορίες προφορικά και 
συμπληρώνοντας τη φόρμα κράτησης που θα λάβετε στο email σας .Η 
πληρωμή γίνεται με αντικαταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό 

➢ Μπορείτε να πληρώσετε το σύνολο της εκδρομής έως 12 άτοκες 
δόσεις με πιστωτική κάρτα 

➢ Η εξόφληση της εκδρομής γίνεται 15ημέρες προ αναχώρησης ,χωρίς 
πρότερη από εμάς ενόχληση  

 
Ολοκλήρωση κράτησης – Ενημερωτικό εκδρομής   : 

 
➢ Η κράτηση ολοκληρώνεται και θεωρείται ενεργή με τη λήψη και 

υπογραφή από τον πελάτη της σύμβασης συμμετοχής ,σε κάθε άλλη 
περίπτωση είναι εκκρεμή  

➢ Το ενημερωτικό της εκδρομής με τις τελευταίες λεπτομέρειες το 
λαμβάνεται με email 72-48 ώρες .Το πρόγραμμα είναι το αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα μας  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Καλύψεις Ταξιδιωτικής ασφάλειας : (προαιρετικά) 
 
✓ Επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση νόσησης COVID – 19 πριν την 

αναχώρηση.  
✓ Έξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας ( COVID – 19). 
✓ Αποζημίωση για την απώλεια αποσκευών . 
✓ Έξοδα λόγω καθυστερημένης άφιξης των αποσκευών . 
✓ Επαναπατρισμός των συνταξιδευόντων μελών της οικογένειας του 

Ασφαλισμένου 
✓ Έξοδα διαμονής και επικοινωνίας του Ασφαλισμένου εξαιτίας απώλειας 

των ταξιδιωτικών του εγγράφων. 
✓ Έξοδα λόγω καθυστέρησης της πτήσης . 
✓ Έξοδα του Ασφαλισμένου εξαιτίας πρόωρης διακοπής του ταξιδιού του. 
✓ Έξοδα μετάφρασης (Απώλεια εγγράφων , νοσηλεία , διάγνωση κ.α). 
✓ Έξοδα για αποστολή φαρμάκων του Ασφαλισμένου. 
✓ Έξοδα για νομική υποστήριξη. 
✓ Έξοδα μετακίνησης και διαμονής , στενού συγγενή του Ασφαλισμένου 

που νοσηλεύεται. 
✓ Έξοδα νοσηλείας εκτός χώρας μόνιμης διαμονής. 
✓ Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εκτός νοσοκομείου. 

 

Απαραίτητα έγγραφα για ανήλικους ταξιδιώτες 
 

Οι ανήλικοι επιβάτες, χρειάζονται, όπως και όλοι οι επιβάτες, έγκυρο διαβατήριο 
ή δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Πέραν αυτών όμως, απαιτούνται επιπλέον 
έγγραφα. Ειδικότερα: 

Για ταξίδι ανήλικου ατόμου στο εσωτερικό / εξωτερικό 

• Χωρίς συνοδεία 

Στην περίπτωση που ταξιδεύουν μόνοι τους χωρίς συνοδεία κηδεμόνα, για να 
τους επιτραπεί να ταξιδέψουν, χρειάζονται επίσημο έγγραφο, με το γνήσιο της 
υπογραφής και από τους δύο γονείς ή νόμιμους κηδεμόνες τους και θεωρημένο 
στα ΚΕΠ, το οποίο να αναγράφει πως τους επιτρέπουν την έξοδο από τη χώρα, 
ή ταξίδι εντός αυτής. 

Για ταξίδι ανήλικου ατόμου στο εξωτερικό 



 

• Συνοδεία ενός γονέα 

 

 

Στην περίπτωση που ταξιδεύουν συνοδεία ενός εκ των δύο γονέων ή νόμιμων 
κηδεμόνων, χρειάζονται επίσημο έγγραφο υπογεγραμμένο από τον δεύτερο 
γονέα ή κηδεμόνα θεωρημένο στα ΚΕΠ. 

• Διαζύγιο με κοινή επιμέλεια 

Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση διαζυγίου με κοινή επιμέλεια ανηλίκου. 

• Διαζύγιο πλήρους κηδεμονίας 

Στην περίπτωση διαζευγμένων γονέων με πλήρη κηδεμονία του ενός επί του 
ανηλίκου, για να επιτραπεί στον ανήλικο να ταξιδέψει χρειάζεται και η απόφαση 
του δικαστηρίου εάν ταξιδεύει με τον νόμιμο κηδεμόνα του. Εάν ταξιδεύει μόνος, 
χρειάζεται τόσο η απόφαση του δικαστηρίου όσο και το επίσημο έγγραφο 
υπογεγραμμένο από τον νόμιμο κηδεμόνα του και θεωρημένο στα ΚΕΠ. 

• Απώλεια γονέα λόγω θανάτου 

Στην περίπτωση απώλειας γονέα λόγω θανάτου, ο ανήλικος χρειάζεται για να 
μπορέσει να ταξιδέψει τη ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, εάν ταξιδεύει 
συνοδεία του ζώντος. Εάν ταξιδεύει μόνος, πέραν της ληξιαρχικής πράξης 
θανάτου χρειάζεται και επίσημο έγγραφο υπογεγραμμένο από τον ζώντα 
κηδεμόνα και θεωρημένο στα ΚΕΠ. 


