
 

 
 

 

Εκδρομές για ski/snowboard στο Pamporovo 
(από Θεσσαλονίκη & Δράμα) 

 

Ξενοδοχεία Orlovetz 5* | Perelik 5* 

Τιμές/ αναχωρήσεις: 

24-27 Δεκεμβρίου 

πρωινό ημιδιατροφή 
3ήμερο 
lift pass 

lift pass & 
εξοπλισμός 

Τιμή ατόμου σε δίκλινο 230€ 65€ 85€ 110€ 

Τιμή ατόμου σε μονόκλινο 290€ 65€ 85€ 110€ 

Άτομο (άνω των 12) σε extra κρεβάτι 215€ 
50€ 

(12-18 ετών) 
70€ 

(12-18 ετών) 
95€ 

(12-18 ετών) 

Παιδί (7-12 ετών) σε extra κρεβάτι 175€ 35€ 55€ 75€ 

Παιδί (3-7 ετών) σε extra κρεβάτι 70€ - -  

Οι κάρτες lift που περιλαμβάνονται στο πακέτο είναι για 3 ημέρες. Αν επιθυμείτε και αναλόγως την ώρα άφιξης, μπορείτε να 
επιλέξετε δύο κάρτες μισής μέρας (για την πρώτη και την τελευταία μέρα) και 2 ολόκληρης μέρας. 

 

Τιμές/ αναχωρήσεις: 

27-30 Δεκεμβρίου 

πρωινό ημιδιατροφή 
3ήμερο 
lift pass 

lift pass & 
εξοπλισμός 

Τιμή ατόμου σε δίκλινο 210€ 65€ 85€ 110€ 

Τιμή ατόμου σε μονόκλινο 270€ 65€ 85€ 110€ 

Άτομο (άνω των 12) σε extra κρεβάτι 200€ 
50€ 

(12-18 ετών) 
70€ 

(12-18 ετών) 
95€ 

(12-18 ετών) 

Παιδί (7-12 ετών) σε extra κρεβάτι 160€ 35€ 55€ 75€ 

Παιδί (3-7 ετών) σε extra κρεβάτι 60€ - -  

Οι κάρτες lift που περιλαμβάνονται στο πακέτο είναι για 3 ημέρες. Αν επιθυμείτε και αναλόγως την ώρα άφιξης, μπορείτε να 
επιλέξετε δύο κάρτες μισής μέρας (για την πρώτη και την τελευταία μέρα) και 2 ολόκληρης μέρας. 

 

Τιμές / αναχωρήσεις: 

5-8 Ιανουαρίου 

πρωινό ημιδιατροφή 
3ήμερο 
lift pass 

lift pass & 
εξοπλισμός 

Τιμή ατόμου σε δίκλινο 240€ 65€ 85€ 110€ 

Τιμή ατόμου σε μονόκλινο 300€ 65€ 85€ 110€ 

Άτομο (άνω των 12) σε extra κρεβάτι 225€ 
50€ 

(12-18 ετών) 
70€ 

(12-18 ετών) 
95€ 

(12-18 ετών) 

Παιδί (7-12 ετών) σε extra κρεβάτι 185€ 35€ 55€ 75€ 

Παιδί (3-7 ετών) σε extra κρεβάτι 70€ - -  

Οι κάρτες lift που περιλαμβάνονται στο πακέτο είναι για 3 ημέρες. Αν επιθυμείτε και αναλόγως την ώρα άφιξης, μπορείτε να 
επιλέξετε δύο κάρτες μισής μέρας (για την πρώτη και την τελευταία μέρα) και 2 ολόκληρης μέρας. 

 

   

 



 

 
 

 

Αναχωρήσεις για Pamporovo 

Αναχωρήσεις 
Καλαμαριά  

(1ο Λύκειο, Χηλής 12) 
Κέντρο  

(Τσιμισκή 115) 
One Salonica 

(Σταθμού με Κωλέττη) 

Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 06:45 07:00 07:15 

Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 06:45 07:00 07:15 

Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 06:45 07:00 07:15 

 

Χρήσιμες Πληροφορίες 

Οι τιμές είναι ανά άτομο και περιλαμβάνουν: 

• μεταφορά με λεωφορείο από Θεσσαλονίκη & Δράμα (διασταύρωση Ξηροπόταμου) 

• διαμονή και διατροφή της επιλογής σας 

• μεταφορά προς/ από τη βάση των αναβατήρων βάση προγράμματος 

• Ελεύθερη χρήση spa, πισίνας & γυμναστηρίου 

• Τα πακέτα με κάρτα lift περιλαμβάνουν την κάρτα χρήσης των αναβατήρων. Οι κάρτες lift που περιλαμβάνονται στο πακέτο 
είναι όσες και οι διανυκτερεύσεις (π.χ. 3 διανυκτερεύσεις = 3 ημερήσιες κάρτες lift). Αν επιθυμείτε και αναλόγως την ώρα 
άφιξης, μπορείτε να επιλέξετε δύο κάρτες μισής μέρας (για την πρώτη και την τελευταία μέρα) και 2 ολόκληρης μέρας. 
Ισχύει για προαγορά έως 5 ημέρες πριν την αναχώρηση 

• ασφάλεια αστικής ευθύνης, συνοδός του γραφείου, ενημερωτικά έντυπα, ΦΠΑ 

Στο πακέτο της ημιδιατροφής του Orlovetz, το βραδινό σερβίρεται στο ξενοδοχείο Perelik. 

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν: 

• Τις κάρτες lift όπου δεν αναφέρονται 

• Extra γεύματα και ποτά 

Υπάρχει η δυνατότητα για μαθήματα ski/ snowboard σε παιδιά από Έλληνες δασκάλους κατόπιν προ-κράτησης 
 
Υπάρχει δυνατότητα ταξιδιωτικής ασφάλισης με κάλυψη ατυχήματος/covid-19 

• Για να ταξιδέψετε στη Βουλγαρία χρειάζεστε διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες. Ο 
διοργανωτής δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση που ο πελάτης δε διαθέτει τα νόμιμα έγγραφα για τη διέλευση των συνόρων. 
Οι υπηρεσιακές ταυτότητες δεν αποτελούν ταξιδιωτικό έγγραφο. Οι κάτοχοι μη ελληνικών εγγράφων έχουν την ευθύνη 
για τυχόν απαίτηση βίζας για τη διέλευση των συνόρων (περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν από τη 
Βουλγάρικη πρεσβεία ή προξενείο ή την αστυνομία συνόρων 2323041222) 

• Παιδιά μέχρι 12 ετών ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο 

• Παιδιά κάτω των 18 που ταξιδεύουν με ένα γονέα χρειάζονται επικυρωμένη εξουσιοδότηση/ συγκατάθεση του άλλου 
γονέα. Παιδιά που ταξιδεύουν χωρίς τους γονείς χρειάζονται επικυρωμένη εξουσιοδότηση/ συγκατάθεση και από τους 
δύο γονείς 

• Σύμφωνα με το διεθνή ξενοδοχειακό κανονισμό μπορείτε να παραλάβετε το δωμάτιο σας από τις 14:00 (check in) και να 
το παραδώσετε το αργότερο πριν τις 12:00 (check out) 

• Οι εκπτωτικές τιμές των παιδιών ισχύουν για τη διαμονή τους σε δωμάτιο με δύο ενήλικες 

• Οι αναχωρήσεις της επιστροφής από το Pamporovo πραγματοποιούνται 14:00 – 14:30, αναλόγως το ξενοδοχείο. Για την 
ακριβή ώρα θα ενημερωθείτε από τα ενημερωτικά έγγραφα που θα λάβετε από το συνοδό σας 

 

https://goo.gl/maps/wFWSJEdd2rWNyn7p8
https://goo.gl/maps/wFWSJEdd2rWNyn7p8
https://goo.gl/maps/qoPUd29s3qf8K8az9
https://goo.gl/maps/qoPUd29s3qf8K8az9
https://goo.gl/maps/2RvbywxQQDs5BMYk7
https://goo.gl/maps/2RvbywxQQDs5BMYk7

