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1ε Ιέρα: ΝΓΙΝΠΕ 25-05-2017

ΛΑΚΘΕ – ΒΑΞΚΑ – ΞΡΟΕ ΑΙΙΜΡΔΖΑ

Ακαπώνεζε από ημ γναθείμ μαξ ώνα 06:00 ημ πνςί. Έιεγπμξ ζηα Γιιεκμβμοιγάνηθα ζύκμνα
Ονμεκίμο, ζηάζε ζημ θαηάζηεμα πνώεκ αθμνμιμγήηςκ εηδώκ, είζμδμξ ζηεκ Βμοιγανία. Θα δηαζπίζμομε
μηα όμμνθε θοζηθή δηαδνμμή, θαη ζα θζάζμομε ζηεκ πενζόκεζμ ηεξ Ιαύρες Θάιαζζας ημ Κεζέμπαρ
(Αρταία Ιεζεμβρία) πμο δηαηενεί ημ Βοδακηηκό πνώμα ηεξ με ηηξ πάμπμιιεξ εθθιεζίεξ πεναζμέκςκ
αηώκςκ. Σμ Κεζέμπαρ ή Ιεζεμβρία ανπαίμ όκμμα Ιεκεβρία θαη μεηαγεκέζηενα Ιεζεμβρία), είκαη
πόιε ηεξ Βοσιγαρίας ζηηξ αθηέξ ηεξ Ιαύρες Θάιαζζας. Η πόιε είκαη ημ δημηθεηηθό θέκηνμ ηεξ
μμώκομμο Δήμμο θαη ζοπκά ακαθένεηαη ςξ ημ μανγανηηάνη ηεξ Μαύνεξ Θάιαζζαξ ή ςξ ημ
Κηοσμπρόβκηθ ηεξ Μαύνεξ Θάιαζζαξ. Η πόιε είκαη μηα πόιε-μμοζείμ με ηζημνία 3.000 πνόκςκ θαη
έκαξ από ημοξ θονηόηενμοξ ημονηζηηθμύξ πνμμνηζμμύξ ηεξ Βμοιγανίαξ. Γιεύζενμξ πνόκμξ γηα θαγεηό
θαη κα πενπαηήζμομε ζηα γναθηθά ζηεκά με ηα παναδμζηαθά Γιιεκηθά ζπίηηα. Μεηά μέζς Μμπδόρ θαη
ηεξ μεγαιύηενεξ πόιεξ ηεξ Ιαύρες Θάιαζζας ηεκ Βάρκα άθηλε ζημ δεύηενμ ζε μέγεζμξ ημονηζηηθό
ζένεηνμ ηεξ Βμοιγανίαξ ηεκ ‘ρσζή Αμμοσδηά’. Σαθημπμίεζε ζημ λεκμδμπείμ θαη ειεύζενμξ πνόκμξ
γηα μηα πνώηε γκςνημία με ημ όμμνθμ ζένεηνμ ή κα απμιαύζεηε ηηξ ακέζεηξ ημο λεκμδμπείμο, όζμη
ζέιεηε μπμνείηε κα πνεζημμπμηήζεηε ηα SPA CENTER (άμοκα, μαζάδ, πηζίκα θ.α.). Πνμαηνεηηθή
βναδηκή έλμδμξ. Δηακοθηένεοζε.
2ε Ιέρα: ΝΑΞΑΟΗΓΡΕ 26-05-2017

ΕΙΓΞΕΟΖΑ ΓΗΔΞΜΙΕ ΗΩNΟΠΑΚΠΔΑ – ΑΘΝΓΚΑ

Πνςηκό ζημ λεκμδμπείμ. Ακαπώνεζε γηα ηε μεγαιύηενε παναζαιάζζηα πόιε ηεξ Ρμομακίαξ, ηεκ
ΗΩNΟΠΑΚΠΔΑ. Αθμύ πενάζμομε από ημ ζέρεηρο Αιμπέκα θαη ηε πενζόκεζμ ηεξ Ηαιηάθρας, άθηλε
ζηα Βμοιγανμνμομάκηθα ζύκμνα. ηε ζοκέπεηα, πενκάμε από ηα ημονηζηηθά ζένεηνα ηεξ Ρμομακίαξ,
Ιακγθάιηα – Βέκοσς – Κεπηούκ – Γθόρηε, άθηλε ζηεκ Ηφκζηάκηδα, ηζημνηθά γκςζηή ςξ Πόμης, είκαη
ε ανπαηόηενε ζοκεπώξ θαημηθεμέκε πόιε ηεξ Ξοσμακίας. Ιδνύζεθε γύνς ζηα 600 π.Χ. Η πόιε
βνίζθεηαη ζηεκ πενηθένεηα Δοβροσηζά ζηηξ αθηέξ ηεξ Ιαύρες ζάιαζζας. Γίκαη πνςηεύμοζα ηεξ
πενημπήξ Ηφκζηάκηδα θαη ε μεγαιύηενε πόιε ηεξ πενηθένεηαξ. Με ηεκ απμγναθή ημο 2011 ε
Ηφκζηάκηδα είπε πιεζοζμό 283.872, πμο ηεκ θαζηζηά ηεκ πέμπηε πμιοπιεζέζηενε πόιε ηεξ
Ρμομακίαξ. Η Μεηνμπμιηηηθή πενημπή ηεξ πενηιαμβάκεη 14 θμηκόηεηεξ ζε αθηίκα 30 πιμ. από ηεκ πόιε
θαη με 425.916 θαημίθμοξ είκαη ε δεύηενε μεγαιύηενε ηες Ξοσμακίας.Σμ Λημάκη ηεξ Κςκζηάκηδαξ έπεη
έθηαζε 39,26 km2 θαη μήθμξ πενίπμο 30 km. Γίκαη ημ μεγαιύηενμ ιημάκη ζηε Μαύνε ζάιαζζα θαη έκα
από ηα μεγαιύηενα ζηεκ Γονώπε. ηεκ πενημπή ηεξ πόιεξ οπάνπμοκ θνέαηα μεηαιιηθμύ κενμύ. Η
θύνηα βημμεπακηθή δναζηενηόηεηα ζηεκ πόιεξ επηθεκηνώκεηαη ζηε βονζμδερία, ηε βημμεπακία δηύιηζεξ
θαη ηε βημμεπακία ηνμθίμςκ. πενηήγεζε ηεξ πόιεξ, θαη ειεύζενμξ πνόκμξ γηα θαγεηό θαη ζηα
πμιοθαηαζηήμαηα ηεξ πόιεξ. ηεκ επηζηνμθή μαξ ζα θάκμομε ζηάζε γηα θαθέ ζημ παναζαιάζζημ

ζέρεηρο Αιμπέκα.. Γπηζηνμθή ζημ λεκμδμπείμ θαη ειεύζενμξ πνόκμξ γηα λεθμύναζε. Πνμαηνεηηθή
βναδηκή έλμδμξ. Δηακοθηένεοζε.
3ε Ιέρα: ΟΑΒΒΑΠΜ 27-05-2017

ΒΑΞΚΑ – ΙΝΑΘΠΟΖΗ

Ννςηκό ζημ λεκμδμπείμ θαη ακαπώνεζε γηα ηα πακέμμνθα ακάθημνα ημο Ιπάιηζηθ (ανπαία Γιιεκηθή
πόιε ε Δηοκσζούποιε). Σμ Ιπαιηζίθ ήηακ πνμζθηιέξ ζένεηνμ ηεξ Βαζίιηζζαξ Μανίαξ ηεξ Ρμομακίαξ,
ε μπμία έπηηζε εδώ ηε ζενηκή θαημηθία ηεξ. Σμ μηθνό αοηό βαζηιηθό παιάηη άνπηζε κα πηίδεηαη ημ έημξ
1924 ζε ζπέδηα ηςκ Ιηαιώκ ανπηηεθηόκςκ, με μμνθμιμγηθά ζημηπεία ακαημιίηηθεξ θαη βαιθακηθήξ
ανπηηεθημκηθήξ. ημ ακάθημνμ αοηό ζοκοπάνπεη έκαξ μμοζμοιμακηθόξ μηκανέξ με έκα πνηζηηακηθό
πανεθθιήζημ. Ο πέηνηκμξ ζνόκμξ ηεξ Βαζίιηζζαξ Μανίαξ, πμο οπάνπεη ζημοξ θήπμοξ ημο παιαηημύ θαη
αγκακηεύεη ηεκ ακμηθηή ζάιαζζα, είκαη ζήμενα πνμζθηιέξ ζεμείμ θςημγνάθεζεξ ηςκ επηζθεπηώκ ημο
ακαθηόνμο. Σμ δαηδαιώδεξ πάνθμ ημο παιαηημύ απμμημείηαη ημ μοζηθό ιαβύνηκζμ ηεξ Κνήηεξ.
Πενίθεμμξ είκαη θαη μ Βοηακηθός Ηήπος ηοσ Ιπάιηζηθ, με 3.000 πενίπμο είδε θοηώκ, μηα ζπάκηα
ζοιιμγή θάθηςκ θαη αηςκόβηα άκς ηςκ 300 εηώκ δέκδνα. Γπηζηνμθή θαη πενηήγεζε ζηεκ όμμνθε πόιε
ηεξ Βάρκας, ζα επηζθεθζμύμε ημκ εθπιεθηηθό Καζεδνηθό Ναό ηεξ Ηοίμεζες ηες Θεοηόθοσ, πηηζμέκμξ
όπςξ μ Καζεδνηθόξ Ναόξ ηεξ Αγίαξ Πεηνμύπμιεξ. ηε ζοκέπεηα πνμαηνεηηθά ζα παναθμιμοζήζμομε
έκα ζόμο με δειθίκηα ζημ Δειθηκάρηο. Γιεύζενμξ πνόκμξ ζημκ πεδόδνμμμ ηεξ Βάρκας γηα θαγεηό θαη
αγμνέξ. Γπηζηνμθή ζημ λεκμδμπείμ θαη ειεύζενμξ πνόκμξ γηα λεθμύναζε. Βναδηκή πνμαηνεηηθή έλμδμξ.
Δηακοθηένεοζε.
4ε Ιέρα: ΗΡΞΖΑΗΕ 28-05-2017 ΒΑΞΚΑ – ΝΡΞΓΜ – ΟΩΔΜΝΜΘΕ – ΑΘΓΛΑΚΔΞΜΡΝΜΘΕ
Ννςηκό ζημ λεκμδμπείμ θαη ακαπώνεζε γηα επίζθερε ζημ μμκαζηήνη ημο Αγίοσ Γεφργίοσ ηεξ
Αγτηάιοσ. Μεηά πενηήγεζε ηεξ πόιεξ ημο Νύργοσ, θαη ζηάζε γηα θαθέ ζημκ πεδόδνμμμ.
οκεπίδμκηαξ ζηηξ πόιεηξ ηεξ Ιαύρες Θάιαζζας θζάκμομε ζηεκ πημ παιηά απμηθία ηςκ Γιιήκςκ ζηε
Μαύνε Θάιαζζα ηεκ Οφδόποιε(Ανπαία Απμιιςκία). Γδώ ζα δμύμε ηα ιείυακα ημο Αγίοσ Ζφάκκε ηοσ
Βαπηηζηή πμο βνέζεθακ πνόζθαηα θαη θοιάζζμκηαη ζηεκ ακαζηειςμέκε εθθιεζία ηςκ αγίφκ Ησρίιιοσ
θαη Ιεζοδίοσ. Γιεύζενμξ πνόκμξ γηα κα πενπαηήζμομε ζηα γναθηθά ζηεκά με ηα παναδμζηαθά ζπίηηα,
θαη κα γεομαηίζμομε ζηηξ ηαβένκεξ ηεξ. Ακαπώνεζε γηα ηεκ επηζηνμθή μαξ θάκμκηαξ ηηξ ακάιμγεξ
ζηάζεηξ γηα θαθέ. Δηέιεοζε ζοκόνςκ. Άθηλε ζηεκ πόιε μαξ. ΠΓΘΜΟ ΓΗΔΞΜΙΕΟ.
Πημή θαη’ άηομο ζε δίθιηκο δφμάηηο:

145 ΓΡΞΩ

Ιοκόθιηκο:

185 ΓΡΞΩ

ΝΓΞΖΘΑΙΒΑΚΓΖ:
1οκ : Μεηαθμνά με πμιοηειέξ οπενορςμέκμ ιεςθμνείμ ημο γναθείμο μαξ.
2οκ:Σνεηξ δηακοθηενεύζεηξ ζημ λεκμδμπείμ Golden Tulip Varna4*www.goldentulipvarna.comζηε Βάνκα.
3οκ : Σνία πνςηκά ζε μπμοθέ εμενεζίςξ ζημ λεκμδμπείμ.
4οκ : Μεηαθηκήζεηξ-πενηεγήζεηξ ζύμθςκα με ημ πνόγναμμά ζαξ.
5οκ: Σεκ εμενεζία εθδνμμή ζηεκ Κςζηάκηδα.
6οκ: Φ.Π.Α.
ΔΓΚ ΝΓΞΖΘΑΙΒΑΚΓΖ:
1οκ : Γηζόδμοξ μμοζείςκ, Δειθηκάνημ θαη Ακάθημνα Μπάιηζηθ.
2οκ : Γεύμαηα ,δείπκα θαη θηιμδςνήμαηα.
3οκ : Όηη δεκ ακαθένεηαη ή ακαθένεηαη ςξ πνμαηνεηηθό.
4οκ : ε πενίπηςζε δείπκμο eur 12,00 εμενεζίςξ θαη’ άημμμ.

