
ΧΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟ ΜΠΑΝΚΟ 

Το Μπάνςκο είναι ο δθμοφιλζςτεροσ προοριςμόσ για ςκι ςτα Βαλκάνια. Διακζτει το μεγαλφτερο και πιο ςφγχρονο 

χιονοδρομικό κζντρο και όχι μόνο. Προςφζρεται για διακοπζσ ακόμθ και για όςουσ δεν προτιμοφν το ςκι αλλά τθν 

παραδοςιακι χειμωνιάτικθ ατμόςφαιρα ςε ζνα περιβάλλον πολιτιςμζνο και ηωντανό\ με πολλζσ ελλθνικζσ επιρροζσ. 

Γενικζσ πληροφορίεσ τησ χώρασ 

Η Βουλγαρία  είναι μία χϊρα 7 εκ κατοίκων που εκτείνεται από τα βόρεια ςφνορα τθσ Ελλάδασ μζχρι τθ Μαφρθ 

Θάλαςςα. Η πρωτεφουςα τθσ είναι θ Σόφια, όπου είναι ςυγκεντρωμζνθ θ εμπορικι και πολιτιςτικι δραςτθριότθτα 

τθσ χϊρασ. Τα μεγαλφτερα χιονοδρομικά τθσ κζντρα είναι το Μπάνςκο, το Μπόροβετσ και το Παμπόροβο. Το νόμιςμα 

τθσ είναι το λζβα.   Μπορείτε να ζχετε μαηί ςασ ευρϊ. Η επίςθμθ ιςοτιμία είναι: 1 Ευρϊ περίπου 1,955838 Λζβα. 

Καλό είναι να ανταλλάςετε νομίςμα ςτισ τράπεηεσ ςτο Μπάνςκο και όχι ςε υπαίκρια ανταλλακτιρια. 

Χιονοδρομικό κζντρο 

Με 16 πίςτεσ μικουσ 65 χλμ το χινοδρομικό κζντρο του Μπάνςκο είναι κατάλλθλο για ςκιζρ όλων των επιπζδων, από 

αρχάριουσ ϊσ ιδαίτερα ζμπειρουσ.(υπάρχουν και ελλθνεσ δάςκαλοι για μακιματα)  



Διαςκζδαςη – Φαγητό 

Τυπικζσ βαλκανικζσ ταβζρνεσ με ζμφαςθ ςτο κρζασ και ςε τοπικζσ γζυςεισ είναι το πιο ςυνθκιςμζνο μζροσ για 

φαγθτό όπωσ θ ταβζρνα Mehana (εικόνα  πάνω αριςτερά). Επίςθσ υπάρχουν πλζον και αρκετά μοντζρνα εςτιατορια 

με διεκνι κουηίνα όπωσ το Stone Flower και το Queen’s Pub. Οι τουρίςτεσ είναι πολλοί και θ νυχτερινι διαςκζδαςθ 

ιδιαίτερα ηωντανι ςε pub/ club και μπαράκια όπωσ το Bounce Club.  

Αξιοθζατα 

Το Μπάνςκο είναι μία μικρι γραφικι πόλθ χτιςμζνο ςε υψόμετρο 925 μζτρων και  δεν λείπουν τα αξιοκζατα όπωσ τα 

όμορφα πετρόχτιςτα ςτενά, θ πλατεία, το πάρκο, οι εκκλθςίεσ, το ποτάμι και θ γνιςια φυςικι ομορφιά του όρουσ 

Πιρίν.  

Χιλιομετρικζσ αποςτάςεισ 

Ακινα:720χλμ / Θεςςαλονίκθ:220χλμ  / Σόφια:150χλμ 



Σηλζφωνο 

Το δίκτυο κινθτισ τθλεφωνίασ λειτουργεί κανονικά ςτο Μπάνςκο. Αρκεί βζβαια να είναι ενεργοποιθμζνθ από τον 

πάροχο θ υπθρεςία περιαγωγισ (roaming), κάτι που ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ είναι ενεργοποιθμζνο αυτόματα. 

Για να μασ καλζςουν από Ελλάδα καλοφνε κανονικά ενϊ για να καλζςουμε εμείσ ελλθνικό αρικμό πρζπει να 

προςκζςουμε τον τθλεφωνικό κωδικό τθσ Ελλάδασ 0030. Όταν μασ καλοφν χρεωνόμαςτε και εμείσ ενω όταν καλοφμε 

δεν χρεϊνεται ο λιπτθσ τθσ κλιςθσ. 

τα ςφνορα 

Ταξιδιωτικά ζγγραφα 

1. Θα πρζπει οπωςδιποτε να ζχετε μαηί ςασ ςτθν αναχϊρθςθ τα εν ιςχφ ταξιδιωτικά ςασ ζγγραφα (Ελλθνικι

ταυτότθτα ι διαβατιριο εν ιςχφ). Σε περίπτωςθ που δεν ζχετε μαηί ςασ τα απαραίτθτα ζγγραφα δεν είναι δυνατι θ 

διζλευςθ των ςυνόρων. 

2. Για τουσ αλλοδαποφσ πολίτεσ μποροφμε να ςυμβουλζψουμε ποιά είναι τα απαραίτθτα ζγγραφα για τθ

διζλευςθ των ςυνόρων, αλλά είναι αποκλειςτικι τουσ ευκφνθ να το εξακριβϊςουν και οι ίδιοι με τισ αρμόδιεσ αρχζσ. 

Το γραφείο μασ δεν φζρει καμία ευκφνθ αν κάποιοσ δεν ζχει τα απαραίτθτα ζγγραφα ςτθν κατοχι του κατά τθ 

διζλευςθ των ςυνόρων και αν απαιτθκεί από τισ αρμόδιεσ αςτυνομικζσ αρχζσ είναι υποχρεωμζνοσ να επιςτρζψει με 

δικά του ζξοδα και μζςα.  

3. Παιδιά ζωσ 11 ετϊν ταξιδεφουν με πλιρθ ευκφνθ των γονζων οι οποίοι κα είναι ενιμεροι περί όλων των

κανόνων αςφαλείασ και ιρεμθσ διεξαγωγισ του ταξιδιοφ. Παιδιά ζωσ 18 ετϊν ταξιδεφουν μόνο με τθ ςυνοδεία 

γονζων. Παιδιά ςυνοδευόμενα μόνο από τον ζνα γονζα ι από άλλο κθδεμόνα, υποχρεοφνται να διακζτουν ζγγραφθ 

εξουςιοδότθςθ/ςυγκατάκεςθ για τθν πραγματοποίθςθ του ταξιδιοφ και του ζτερου γονζα. 

4. Κατά τθν παραμονι ςασ ςτθ Βουλγαρία εάν χακεί ταυτότθτα ι διαβατιριο υποχρεοφςτε με αποκλειςτικά

δικι ςασ ευκφνθ να κάνετε τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για διλωςθ απϊλειασ και προςωρινι αντικατάςταςθ εγγράφου 

ςτισ κατά τόπουσ αρμόδιεσ αρχζσ (Αςτυνομικό τμιμα Μπάνςκο, Πρεςβεία Σόφιασ κοκ) προκειμζνου να ςασ επιτραπεί 

θ ζξοδοσ και θ επιςτροφι ςτθν Ελλάδα. 



τα DUTY FREE 

Δεν υπάρχουν πια αφορολόγθτα από τότε που ζγινε τελωνιακι ζνωςθ των δφο χωρϊν. Στα Ελλθνικά Duty Free κα 

βρείτε τςιγάρα, ποτά, καπνό, ποφρα, ςοκολάτεσ, καραμζλεσ, αρϊματα και κολόνιεσ, θλεκτρικζσ μικροςυςκευζσ, 

τςάντεσ και ροφχα επϊνυμα. Πλθρϊνετε μόνο με ευρϊ.  

Δραςτηριότητεσ – Extreme Sports 

  SNOW ATV’ S  / SNOWMOBILS   HORSERIDING 

 ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟ   RAFTING 

  CASINO   MOUNTAIN BIKE 


