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BANSKO REVELION DE POVESTE 
– 4 NOPTI DE CAZARE CU DEMIPENSIUNE + CINA FESTIVA REVELION 

+ TRANSPORT AUTOCAR INCLUS - 

28.12.2020-03.01.2021 
 

Descopera, invata cu adevarat sa crezi in frumos, traieste 

sentimentul de impreuna, alaturi de cei dragi! Bansko este unul dintre 

secretele pentru cele mai frumoase petreceri de Revelion, se potriveste si se 

adapteaza perfect creand o atmosfera feerica, eleganta, stralucitoare, o 

petrecere perfecta si un revelion de poveste. 

 

De ce Bansko?  

In Bansko fiecare mica strada se intoarce in timp, fiecare casa spune o 

poveste si fiecare loc ascunde o comoara. 

Bansko este  una dintre cele mai atractive statiuni de schi din Europa și din 

lume, Domeniul schiabil - 80 de kilometri de partii, toate gasindu-se la 

altitudini cuprinse intre 1700 de metri si 2760  de metri. 

 
De ce Hotel St Ivan Rilski  4*? 
Departe de tumultul oraselor se afla oaza dumneavoastra de liniste si relaxare, St. Ivan Rilski Hotel & Apartments, situat la 

doar 10 minute de mers cu masina de teleschi, fiind un spatiu elegant si primitor. Hotelul are dotari de calitate, asigura liniste, 

intimitate si posibilitatea petrecerii unui Revelion de poveste in spectacolul montan oferit de  muntii Pirin, locul in care an de 

an se ascunde aici adevarata iarna. Complexul este format dintr-un hotel, un centru de wellness, are una dintre cele mai mari 

piscine interioare din oraș și 4 case de apartamente de lux. Construit în stilul arhitectural alpin distinctiv, impreuna cu elemente 

traditionale, hotelul este un adevarat paradis pentru cei care caută confort, liniste și splendoare. St. Ivan Rilski Hotel & 

Apartments ofera, de asemenea, 3 restaurante, inclusiv un mehana traditional bulgar, 2 baruri. 

Ziua 1: 28.12.2020 

Intalnirea cu insotitorul de grup in seara zilei de 28.12.2020. Plecare cu autocarul pe trasul Sibiu- Valcea- Pitesti- Bucuresti – 

Giurgiu – Ruse – Sofia – Bansko.  

Ziua 2: 29.12.2020  

Sosire in statiune, timp liber, cazare si cina. 

Ziua 3: 30.12.2020  

Mic dejun.  Descopera farmecul zonei montane printr-un tur al orasului, pornind din piața centrala, locul in care se strang 

toate strazile mici, pietruite, care duc la cele mai mari obiective turistice ale orasului. Veti descoperi monumentul Paisii 

Hilendarski, Biserica Sfanta Treime, cel mai mare simbol al orasului și pazitorul sau. Bazilica fara casa cu trei nave a fost 

construita in 1835, toti oamenii din Bansko au luat parte la construcția sa. Bradul Baikusheva se cere descoperit, fiind cel mai 

vechi copac din țară (1300 de ani), avand circumferința sa de 7,80 metri, înălțimea – 26 metri și diametrul – 2,48 metri. 

Cina la hotel.. 

Ziua 4: 31.12.2020 

Mic dejun. O zi dedicata relaxarii. Va puteti rasfata cufundandu-va in apele calde ale piscinei hotelului sau puteti descoperi 

farmecul zonei montane. Cina Festiva de Revelion la hotel. 

Ziua 5:  01.01.2020 

Loc in camera Dubla standard: 385 EURO 
1 copil 6-11,9 ani in pat suplimentar cu 2 
adulti – achita 165 euro. 
Adult in extra bed – 320 plateste  euro. 
Supliment  camera Single: plateste 
supliment de 140 euro 
Copiii 0-5,9 ani au gratuitate. 
Grup minim 30 de persoane. 
Tarifele includ discount de Early Booking 
pentru plata integral pana in 31.10.2020 
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Pana la pranz odihna. Excursie optionala Manastirea Rila- cea mai mare si mai cunoscuta manastire ortodoxa din Bulgaria, 

situata la o altitudine de peste 1.100 m la poalele muntilor Rila. Manastirea are o arhitectura unica si se infatiseaza din exterior 

ca o adevarata fortareata cu ziduri inalte de aparare. Odata pasiti in interior vom descoperi o adevarata capodopera a 

arhitecturii locale: arce si coloane, scari de lemn, balcoane sculptate si peste 300 de chilii monahale. Timp liber pentru 

vizitare.. Timp liber pentru rasfat. Cina la hotel. 

Ziua 6: 02.01.2020 

Mic dejun. Plecare spre casa. Vizita Sofia. Tur de oras in capitala Bulgariei pe parcursul careia se poate admira catedrala 

Alexander Newski, cea mai mare catedrala din Balcani,  cladirea parlamentului, teatrul national si centrul istoric. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bine de stiut! 

In cazul nerealizarii numarului minim de participanti (30 platitori),  agentia isi rezerva dreptul de a anula excursia cu maxim 

20 de zile inaintea datei de plecare, oferind ramburseaza integrala sau posibilitatea inscrierii la un program similar; Insotitorul 

de grup poate modifica ordinea de vizitare a obiectivelor turistice fara a afecta structura programului.  

Servicii incluse: 

- Insotitor de grup; 

- Cazare 4 nopti, mic dejun si cina buffet suedez; 

- Cina festiva de Revelion 

- Acces piscina, sauna, dusuri irlandeze, sala de fitness; 

- Shuttle pana la skilift; 

- Taxa de statiune; 

- Transport autocar clasificat Sibiu-Pitesti-Sofia-Bansko 

si retur; 

 

Servicii neincluse: 

- Masa de pranz; 

- Asigurari medicale si storno; 

- Excursii optionale; 

- Intrarile la obiectivele turistice (se achita in 

leva); 

- Alte servicii decat cele mentionate; 

 


