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✿ Πάσχα
✿ Άνοιξη
ατος
✿ Αγίου Πνεύμ

Αξία ταξιδίου
200€-600€
601€-2000€
2001€

Προκαταβολή/ΜΕΤΡΗΤΑ
30%
30%
30%

Υπόλοιπο σε δόσεις
2
3
4

Οι άτοκες δόσεις ρυθμίζονται ανάλογα με την αξία του ταξιδιού σας

Πρέπει να μας ενημερώσετε
μετά την κατάθεση του ποσού είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ
η τηλεφωνική ενημέρωση προς το γραφείο μας ή η αποστολή φαξ ή email του καταθετηρίου
συμπληρώνοντας: Όνομα • επώνυμο • διεύθυνση τηλέφωνο επικοινωνίας
• προορισμό εκδρομής ημερομηνία αναχώρησης • ημερομηνία άφιξης
ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ALPHA BANK: 213-0023-2000-4301
ΕΘΝΙΚΗ: 126/44 07 00 83
EUROBANK: 0026.0013.84.0200948336
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5106075025085
Δικαιούχος: Μαγγούδης Παναγιώτης & Σια Ε.Ε.

Θα μας βρείτε
Πέτρου Ράλλη 221, Νίκαια
Κρατήσεις στο τηλέφωνο: 210 42 50 072-3-4
E-mail: info@nikaiatravel.gr
www.nikaiatravel.gr
Ώρες λειτουργίας:
Καθημερινά: 09:00-20:00
Σαββάτο: 09:00-14:00
Αρ. ΜΗ.Τ.Ε.: 02.07 E 6000 0330401

Περιεχόμενα Ελλάδα - Πακέτα Διακοπών
ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ		
Alkyon Resort Hotel
Βραχάτι
22
Golden Coast
Μαραθώνας
33
Kalamaki Beach
Καλαμάκ ι
23
Kinetta Beach Resort & Spa
Κινέττα
29
King Saron Hotel
Ίσθμια
29
Ramada Attica Riviera
Μάτι
33
Sikyon Coast Hotel
Ξυλόκαστρο
28
ΕΥΒΟΙΑ		
Negroponte Resort
Ερέτρια
31
Palmariva Beach
Ερέτρια
32
Venus Beach Hotel
Νέα Στύρα
30
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ 		
Aks Porto Heli
Πόρτο Χέλι
25
Amalia Hotel Nauplia
Ναύπλιο
21
Amalia Hotel Olympia
Ολυμπία
21
Barcelo Hydra Beach
Πλέπι, Ερμιόνη
19
Belle Helene Hotel
Γύθειο
27
Elite City Resort
Καλαμάτα
27
Grecotel Filoxenia
Καλαμάτα
26
Long Beach
Αχαΐα
32
Messina Resort
Κυπαρισσία
24
Nautica Bay
Πόρτο Χέλι
24
Pappas Hotel
Λουτράκι
30
Poseidon Resort Ramada
Λουτράκι
31
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 		
Athos Palace
Χαλκιδική
13
Ikos Resort Olivia
Χαλκιδική
13
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΘΕΣΣΑΛΙΑ		
Amalia Hotel Delphi
Δελφοί
20
Amalia Hotel Kalambaka
Καλαμπάκα
20
Anemolia Resort
Αράχωβα
15
Divani Meteora Hotel
Μετέωρα, Καλαμπάκα
17
Divani Palace Larissa
Λάρισα
17
Delphi Beach
Ερατεινή
23
Galini Wellness Spa
Καμένα Βούρλα
16
Grand Meteora
Καλαμπάκα
15
Grecotel Larissa Imperial
Λάρισσα
18
King Iniohos Hotel
Δελφοί
28
Mitsis Galini Wellness Spa
Καμένα Βούρλα
16
Park Hotel
Βόλος
14
Thalassa Hotel & Spa
Πάλαιρος
5
Volos Palace
Βόλος
14
ΗΠΕΙΡΟΣ – ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ		
Ariti Grand Hotel
Κέρκυρα
6
Divani Corfu Palace
Κέρκυρα
7
Elea Beach Hotel
Κέρκυρα
9
Epirus Palace
Ιωάννινα
12
Exotica Hotel & Spa
Ζάκυνθος
10

Galaxy Beach Resort
Ζάκυνθος
8
Labranda Sandy Beach
Κέρκυρα
8
Palaio Art Nouveau
Κέρκυρα
6
Sivota Diamond Spa Resort
Σύβοτα
12
ΚΥΚΛΑΔΕΣ 		
Dolphin Bay
Σύρος
34
Tinos Beach
Τήνος
34
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Κέρκυρα 		
6, 9
Ζάκυνθος		
8,10
Κεφαλονιά		
11
Ιωάννινα		
12
Βόλος		
14
Δελφοί Αράχωβα		
15, 20
Καλαμάτα		
26
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΣΕ ΝΗΣΙΑ		
35
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ		
36
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ		
37,38,39
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
✿ Τα προγράμματα μπορούν να εκτελεστούν με διαφορετική σειρά. Το τελικό πρόγραμμα
θα δίνεται με το ενημερωτικό 3 ημέρες πριν την αναχώρηση. ✿ Σε οδικές και αεροπορικές
εκδρομές που συνδυάζονται, οι θέσεις στα πούλμαν είναι εναλλασσόμενες. ✿ Οι παιδικές
τιμές ισχύουν για διαμονή παιδιού (έως 11,99) στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες , σε πρόσθετη
κλίνη εκτός εξαιρέσεων ✿ Διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου είναι απαραίτητα για όλες τις
εκδρομές στην Ευρώπη.
Για εκδρομές εκτός χώρες Schengen ενημερωθείτε από το γραφείο μας ✿ Οι ταξιδιώτες
που δεν είναι κάτοχοι ελληνικών διαβατηρίων πρέπει να επικοινωνούν με την πρεσβεία της
χώρας που θα ταξιδέψουν ✿ Τα παιδιά έως 12 ετών ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο ✿ Σε
πολλά ξενοδοχεία ζητείται πιστωτική κάρτα ή κάποιο ποσό ως εγγύηση το οποίο επιστρέφεται
με το check out ✿ Τα προγράμματα σε πολλές εκδρομές είναι συνοπτικά - ενδεικτικά λόγω
έλλειψης χώρου. Τα αναλυτικά και πλήρη προγράμματα στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Η
συμμετοχή σας σε κάποια εκδρομή ή πακέτο διακοπών σημαίνει ότι αποδέχεστε τους όρους
συμμετοχής του γραφείου μας τους οποίους θα βρείτε ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ στην ηλεκτρονική μας
διεύθυνση καθώς και την υπογραφή της σύμβασης συμμετοχής στο εκάστοτε ταξίδι (Π.Δ
339/1996).
Το γραφείο δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη σε τιμές και χαρακτηριστικά εκδρομών και ξενοδοχείων. Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών του παρόντος
τιμοκαταλόγου χωρίς καμία προειδοποίηση.
Στις αναγραφόμενες τιμές καταλόγου μας δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής που ισχύει
από 1/1/2018, βάσει του άρθρου 53 του Ν. 4389/2016. Ο φόρος διαμονής επιβάλλεται ανά
διανυκτέρευση ανά δωμάτιο σε όλα τα ξενοδοχειακά καταλύματα και θα ανέρχεται σε:
0,50 € σε μονάδες ενός ή δύο αστέρων
1,50 € σε μονάδες τριών αστέρων
3,00 € σε μονάδες τεσσάρων αστέρων
4,00 € σε μονάδες πέντε αστέρων
Ο φόρος θα καταβάλλεται από τον πελάτη απευθείας στο ξενοδοχείο. Σε περίπτωση αλλαγής απόδοσης του φόρου διαμονής οι τιμές θα αναπροσαρμοστούν αναλόγως.
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Περιεχόμενα Eξωτερικού - Αεροπορικές Εκδρομές
Παρίσι 4,5,6ημ.
Disneyland-Παρίσι 6ημ.
Μαδρίτη – Τολέδο 4,5ημ.
Βαρκελώνη 4,5ημ.
Ανδαλουσία 7ημ.
Γύρος Ισπανίας 8,10ημ.
Aνδαλουσία–Κόστα Ντελ Σολ 6ημ.
Μαδρίτη – Τολέδο 4,5ημ.
Μαδρίτη – Ανδαλουσία 8 ημ.
Λισσαβώνα 4,5ημ.
Πανόραμα Πορτογαλίας 6,8ημ.
Μάλτα 4ημ.
Κύπρος 4,5ημ.
Ρώμη 5ημ.
Ιταλικό Πανόραμα 7ημ.
Βενετία 4ημ.
Ρώμη 4ημ.
Γύρος Σικελίας 5ημ.
Σικελιανό Καθολικό Πάσχα-Κεφαλού 5ημ.
Βενετία-Βερόνα–Σιρμιόνε 4ημ.
Βενετία- Μιλάνο 5ημ.
Λονδίνο 4,5ημ.
Σκωτία - Χάϊλαντς 6ημ.
Γύρος Ιρλανδίας 8ημ.
Πράγα-Κάρλοβυ Βάρυ 4,5ημ.
Γένοβα 4ημ.
Benelux 5,6ημ.
Πολωνία 5ημ.
Σκανδιναβία 5ημ.
Μόσχα-Άγ. Πετρούπολη 8ημ.
Μόσχα 4,5ημ.
Πανόραμα Ελβετίας 5ημ.
Πράγα–Βιέννη-Βουδαπέστη 8ημ.
Γύρος Ρουμανίας–Τρανσυλβανία 7ημ.
Ντουμπρόβνικ 4ημ.
Γαλλική Ριβιέρα–Μονακό 5,6ημ.
Βουδαπέστη 4ημ.
Νέα Υόρκη
Κων/λη-Αδριανούπολη-Αϊβαλί-ΠρούσαΔαρδανέλια-Τροία-Πέργαμος 6ημ.
Κωνσταντινούπολη 5ημ.
Καππαδοκία 5ημ.
Καππαδοκία-Κων/λη 7ημ.
Κωνσταντινούπολη 4,5ημ.
ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Bella Italia 9ημ.
Κοστιέρα Αμαλφιτάνα-Χωριά Απουλίας 7ημ
Βενετία Gardaland 7ημ.
Ντουμπρόβνικ 7ημ.
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40
41
42
42
42
42
42
42
43
44
44
45
45
46
46
46
47
48
48
49
49
50
51
52
53
54
54
55
55
58
58
58
58
58
58
58
58
59
60
60
60
60
61
46
46
46
56-57

Πανόραμα Βουλγαρίας-Μαύρη Θάλασσα 7ημ.
Σερβία–Βελιγράδι 6ημ.
Σικελία-Μεγ.Ελλάδα 8ημ.
Λίμνες Β. Ιταλίας–St. Moritz & Ριβιέρα 8ημ.
Μεγάλος Γύρος Ρουμανίας 10ημ.
Βυζαντινή Οχρίδα 4,5ημ.
Αμάλφι-Κάπρι-Νάπολη & Ματέρα 7ημ.
Δολομίτες-Ιταλικό Τιρόλο 8ημ.
Βουλγαρία 5ημ.
Αιώνια & Αναγ. Τοσκάνη-Τσίνκουε Τέρε 8ημ.
GOLDEN AGE 50+
Νάξος 4ημ. - Κρήτη 6ημ.
Ελβετία-Αλσατία-Βαυαρία 8ημ.
Μαδρίτη & Χώρα των Βάσκων 8ημ.
Γύρος Πορτογαλίας & Μαδρίτη 8ημ.
Γύρος Ανδαλουσίας 8ημ.
Γαλλία 8ημ.
Benelux 7ημ.
Πολωνία 7ημ.
Γύρος Ισπανίας 8ημ.
Πορτογαλία 5ημ
Καππαδοκία 8ημ.
Άγιοι Τόποι 5ημ.

62-63

ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ
Τυνησία-Γύρος οάσεων 6ημ.
Σαρμ Ελ Σέιχ 6ημ.
Κάιρο-Κρουαζιέρα Νείλου-Σαρμ Ελ Σέιχ 11ημ.
Κάιρο-Κρουαζιέρα Νείλου 8ημ.
Κάιρο-Σαρμ Ελ Σέιχ 8ημ.
Κάιρο-Αλεξάνδρεια 4,5ημ.
Γύρος Μαρόκου 8ημ.
Αυτοκρατορικό Μαρόκο 7,8ημ.

64-65

ΕΞΩΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
Πουκέτ 8ημ.
Σεϋχέλλες-Ντουμπάι 9ημ.
Κο Σαμούι-Σιγκαπούρη 11ημ.
Ντουμπάι-Άμπου Ντάμπι 8ημ.
Μπαλί–Ουμπούντ 10ημ.
Μαλδίβες 8ημ.
Πουκέτ-Μπανγκόκ 11ημ.
Σεϋχέλλες 8ημ.
Μαυρίκιος 8ημ.
Κο Σαμούι 8ημ.

66-67

Thalassa Hotel & Spa 4*
Το ξενοδοχείο Thalassa Hotel & Spa 4* βρίσκεται στην Πάλαιρο, κωμόπολη
της Αιτωλοακαρνανίας με γραφικό λιμανάκι, ταβέρνες, καφετέριες όπου μπορείτε να απολαύσετε μία βραδινή βόλτα. Βρίσκεται απέναντι από τη Λευκάδα
και μπορεί να ικανοποιήσει εξίσου τους εραστές της θάλασσας όσο και του
βουνού.Το ξενοδοχείο, χτισμένο αμφιθεατρικά σε μια ιδανική τοποθεσία δίπλα
στη θάλασσα και με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον, προσφέρει μοναδικές
στιγμές χαλάρωσης και ανανέωσης στους επισκέπτες του. Σε μία έκταση 17.000
τ.μ., οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τις μοντέρνες εγκαταστάσεις του
ξενοδοχείου, σε συνδυασμό με την εκπληκτική θέα στο απέραντο γαλάζιο της
θάλασσας του Ιονίου.
Παροχές Δωματίων: Διαθέτει 3 διαφορετικούς τύπους δωματίων, απλά δωμάτια, superior, μία σουίτα, καθώς και τη δυνατότητα να φιλοξενήσει μέχρι
9 άτομα με συγκοινωνούντα δωμάτια, με εσωτερική πόρτα. Όλα τα δωμάτια
έχουν ολική ή μερική θέα θάλασσα και διαθέτουν: κλιματισμό, μπάνιο με ντους,
πετσέτες παραλίας, δορυφορική TV, κανάλια αθλητικά και ταινιών, μίνι μπαρ,
χρηματοκιβώτιο

Πάλαιρος Αιτωλοακαρνανίας, απέναντι από τη Λευκάδα

ΠΡΩΙΝΟ

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY
FRIENDLY

Εορταστικό Πρόγραμμα
✿ Καθημερινά πρωινό
✿ Μεγ. Παρασκευή: δείπνο με νηστίσιμα εδέσματα
✿ Μεγ. Σάββατο: Αναστάσιμο δείπνο με εδέσματα, μαγειρίτσα, κόκκινα
αυγά και άλλα πιάτα.
✿ Κυριακή Πάσχα: Στον κήπο του ξενοδοχείου θα υπάρχει μπουφές με
τσίπουρα και μεζεδάκια καθώς θα ψήνεται στη σούβλα ο οβελίας (καιρού επιτρέποντος). Πασχαλινό μεσημεριανό γεύμα με παραδοσιακά
πιάτα και μουσική.

Παροχές Ξενοδοχείου: Στο εστιατόριο του ξενοδοχείου μπορείτε να διαλέξετε από τον κατάλογο (με χρέωση) γευστικά, ελληνικά, παραδοσιακά φαγητά
καθώς και μία μεγάλη ποικιλία μεσογειακών πιάτων. Χειροποίητα γλυκά και
φρεσκοκομμένα φρούτα εποχής έρχονται να ολοκληρώσουν ένα τέλειο γεύμα
ή δείπνο το οποίο μπορείτε να απολαύσετε είτε στην βεράντα του εστιατορίου,
είτε στην πισίνα είτε στο δωμάτιο σας! Στο κυρίως μπαρ και το μπαρ της ιδιωτικής παραλίας, θα απολαύσετε τον καφέ και δροσιστικά κοκτέιλ ή το ποτό σας
(με χρέωση) θαυμάζοντας την υπέροχη θέα. Το Thalassa Hotel & Spa διαθέτει
πλήθος δραστηριοτήτων όπως ιστιοπλοΐα, θαλάσσια σπορ, καταδύσεις, ημερήσιες κρουαζιέρες στα γύρω νησιά, εκδρομές στα αξιοθέατα της περιοχής, πεζοπορία και ποδηλασία με μία ομάδα ικανών και έμπειρων συνεργατών. Ζητήστε
από την ρεσεψιόν να σας ενημερώσει για τις προνομιακές τιμές.
Τιμή κατ΄ άτομο με πρωινό και εορταστικό, με μεταφορά το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
2/κλινο 2/κλινο 1ο παιδί
Οικογενειακό*
Std
Sup
4-13 ετών
4 ημ. / 3 νύχτες
129€
139€
60€
318€
5 ημ. / 4 νύχτες
169€
185€
75€
415€
6 ημ. / 5 νύχτες
209€
219€
90€
508€
1ο παιδί έως 3 ετών ΔΩΡΕΑΝ όταν μοιράζεται το δωμάτιο με 2 ενήλικες.
*Τιμή για όλο το κατάλυμα για 2 ενήλικες + 2 παιδιά
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Ariti Grand Hotel 4*

Palaio Art Nouveau 4*

Κανόνι Κέρκυρας

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

Παλαιοκαστρίτσα Κέρκυρα

FAMILY
FRIENDLY

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Ένα σύγχρονο ξενοδοχείο χτισμένο αμφιθεατρικά στον ιστορικό λόφο του Κανονιού, όπου βρίσκεται και το φημισμένο Ποντικονήσι, μόλις 4 χλμ. από το κέντρο της Κέρκυρας! Οι 4 στρεμμάτων καταπράσινοι κήποι που το περιβάλλουν, σε συνδυασμό με την «αυθεντική» Κερκυραϊκή
θέα του, καθιστούν την τοποθεσία του ειδυλλιακή.
Παροχές Δωματίων: Το Ariti Grand Hotel Corfu προσφέρει156 ευρύχωρα δωμάτια και σουίτες
με μοναδική θέα. Όλα διαθέτουν ιδιωτικό μπαλκόνι με εξαιρετική θέα είτε στο Ιόνιο είτε σε
δασώδη λόφο, καθώς και κλιματισμό, τηλεόραση, μίνι ψυγείο, τηλέφωνο, σεσουάρ, είδη ατομικής υγιεινής, τηλέφωνο, δωρεάν Wi-Fi.
Παροχές Ξενοδοχείου: Στο ξενοδοχείο λειτουργούν πισίνα ενηλίκων και ξεχωριστή παιδική,
κεντρικό μπαρ και μπαρ πισίνας, εστιατόριο, πάρκινγκ για την άνεση και την απόλαυσή σας.
Επιπλέον, διαθέτει ατμόσφαιρα φιλική για όλη την οικογένεια, αθλητικές εγκαταστάσεις και η
πρόσβαση σε αυτό είναι εύκολη, είτε με ΙΧ είτε με συγκοινωνία.

Εορταστικό Πρόγραμμα

✿ Μ. Παρασκευή: Δείπνο σε πλούσιο μπουφέ με νηστίσιμες και μη επιλογές
✿ Μ. Σάββατο: Στις 18:00 θα προσφερθεί light snack μπουφέ. Αναστάσιμο Δείπνο σε μπουφέ μετά
την Ανάσταση. Χύμα κρασί και αναψυκτικά κατά τη διάρκεια του δείπνου
✿ Κυριακή Πάσχα: Η Λαμπρή ξεκινάει με ορεκτικά και ούζο στην πέργκολα του ξενοδοχείου
με υπέροχη θέα στη Λιμνοθάλασσα. Το μεσημέρι ακολουθεί γεύμα με παραδοσιακό αρνί στη
σούβλα με ζωντανή μουσική και τραγούδι! Χύμα κρασί και αναψυκτικά κατά τη διάρκεια του
γεύματος.
Τιμές κατ’ άτομο με ημιδιατροφή και μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
6/4
3 νύχτες
2κλινο
295€
3ο άτομο
205€
1ο παιδί 7-12 ετών
100€
1κλινο
575€
1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ!
Τιμές κατ’ άτομο με ημιδιατροφή και μεταφορά με πούλμαν
6/4 4 ημέρες
early booking μετά
2κλινο
359€
389€
3ο άτομο
289€
299€
1κλινο
618€
650€
1ο παιδί 4-6 ετών
114€
120€
1ο παιδί 7-12 ετών
185€
195€
Το early booking ισχύει έως 6/3 Και για περιορισμένο αριθμό θέσεων

5/4
4 νύχτες
375€
260€
130€
695€

5/4 5 ημέρες
early booking μετά
445€
469€
352€
370€
741€
780€
133€
140€
228€
240€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✿ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο ✿ Εισιτήρια πλοίου Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα ✿ Διαμονή στο ξενοδοχείο Ariti Grand Corfu Hotel 4* στο
Κανόνι ✿ Ημιδιατροφή καθημερινά ✿ Αναστάσιμο δείπνο με αναψυκτικά και κρασί στη θέση της ημιδιατροφής ✿ Πασχαλινό γεύμα συνοδεία ζωντανής μουσικής την Κυριακή του Πάσχα στη θέση της ημιδιατροφής
✿ Λαμπάδα για την Ανάσταση ✿ αρχηγός/συνοδός ✿ Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται:
✿ Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου ✿ Η είσοδος σε επισκέψιμους χώρους ✿ Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα
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1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY
FRIENDLY

Το ξενοδοχείο CNic Paleo ArtNouveau (πρώην Paleokastritsa) είναι ένα όμορφο κλασσικό
ξενοδοχείο 4 αστέρων το οποίο έχει ανακαινισθεί σε δύο φάσεις τα τελευταία 6 χρόνια. Μετά
την πρόσφατη ανακαίνιση τον Μάιο 2015 απλώνεται σε έναν καταπράσινο λόφο, μια μοναδική τοποθεσία με πανοραμική θέα, μόλις 300 μέτρα μακριά από μία από τις πολλές θαυμάσιες
παραλίες της περιοχής.
Παροχές Δωματίων: Tο ξενοδοχείο διαθέτει 175 ευρύχωρα και άνετα δωμάτια, διακοσμημένα
με στυλ και ύφος Art Nouveau. Όλα είναι εξοπλισμένα με κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση,
χρηματοκιβώτιο, ψυγείο, τηλέφωνο και μπάνιο με ντουζιέρα ή μπανιέρα.
Παροχές Ξενοδοχείου: Το Cnic Paleo ArtNouveau παρέχει άριστες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες για να φιλοξενήσει τους επισκέπτες του. Έχει ένα ευρύχωρο λόμπι, μπαρ και καφετέρια,
ρεσεψιόν με πολύγλωσσο προσωπικό, πισίνα μεγάλου μεγέθους με ξεχωριστή παιδική πισίνα
με ξαπλώστρες και ομπρέλες δίπλα στην πισίνα, pool bar με μια ποικιλία από σνακ και σάντουιτς, mini market, κοσμηματοπωλείο και υπαίθριο ιδιωτικό χώρο στάθμευσης. Εκτός από
τις εξωτερικές πισίνες, το CNic Paleo ArtNouveau διαθέτει εστιατόριο, μπαρ δίπλα στην πισίνα
και μπαρ/lounge.

Εορταστικό Πρόγραμμα

✿ Μ. Παρασκευή: Νηστίσιμο δείπνο
✿ Μ. Σάββατο: Αναστάσιμο δείπνο με την πατροπαράδοτη μαγειρίτσα και εκλεκτές ακόμα γεύσεις
✿ Κυριακή του Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα με τσίπουρο και μεζέ από νωρίς και παραδοσιακό μπουφέ με αρνί συνοδεία μουσικής και χορευτικού συγκροτήματος
Τιμές κατ’ άτομο με ημιδιατροφή και μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
3 νύχτες
2κλινο
155€
3ο άτομο
125€
3ο άτομο έως 12 ετών
85€
4ο άτομο έως 12 ετών
110€
1κλινο
205€

4 νύχτες
185€
145€
105€
135€
255€

Τιμές κατ’ άτομο με μεταφορά με το πούλμαν, ημιδιατροφή,
εορταστικά, εκδρομές βάση προγράμματος

3 νύχτες
4 νύχτες
2κλινο
245€
280€
3ο άτομο
215€
245€
3ο άτομο έως 12 ετών
165€
190€
4ο άτομο έως 12 ετών
190€
220€
1κλινο
295€
345€
Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 16/03 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων, έπειτα θα
προσαυξηθούν περίπου 15%
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✿ 3 ή 4 διαν/σεις στο ξενοδοχείο Paleo Art Nouveau 4* στην Παλαιοκαστρίτσα ✿
Ημιδιατροφή καθημερινά (περιλαμβάνονται το νηστίσιμο & το Αναστάσιμο δείπνο καθώς και το Πασχαλινό
γεύμα με ζωντανή μουσική) ✿ Ακτοπλοϊκά εισιτήρια από και προς Κέρκυρα ✿ Μεταφορές – περιηγήσεις με
πολυτελές λεωφορείο ✿ Αναστάσιμη λαμπάδα,✿ Αρχηγός εκδρομής, Ασφάλεια αστικής ευθύνης, Φ.Π.Α.✿
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: εύματα και δείπνα εκτός ξενοδοχείου, Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς
χώρους, Ότι δεν αναγράφεται στο παραπάνω πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό

Divani Corfu Palace 4*
Το Divani Corfu Palace είναι ένα σύγχρονο, πολυτελές ξενοδοχείο 4 αστέρων
στην Κέρκυρα, που βρίσκεται στις καταπράσινες πλαγιές στο Κανόνι, με θέα
στα πεντακάθαρα νερά της λιμνοθάλασσας. Μόνο 3 χλμ από το κέντρο της
πόλης της Κέρκυρας και 1,5 χλμ από την παραλία του Μον Ρεπό, το πολυτελές ξενοδοχείο προσφέρει την τέλεια τοποθεσία για όλους όσους επιθυμούν
να βρίσκονται κοντά στις δραστηριότητες της πόλης και το διάσημο ιστορικό
κέντρο της, αλλά παράλληλα επιζητούν την ομορφιά και την απομόνωση που
προσφέρουν οι γύρω λόφοι.
Παροχές Δωματίων: διαθέτει deluxe, οικογενειακά δωμάτια και junior
suites. Όλα διαθέτουν μια όμορφη κρεβατοκάμαρα με τον κατάλληλο εξοπλισμό και άνετο καθιστικό. Η μοντέρνα διακόσμηση σε ζεστές ουδέτερες
αποχρώσεις αποπνέει μια αίσθηση φιλοξενίας και χαλάρωσης. Τα Deluxe
δωμάτια έχουν όμορφη θέα στην πισίνα ή τους κήπους του ξενοδοχείου. Τα
οικογενειακά έχουν θέα στη λιμνοθάλασσα ή στους κήπους του ξενοδοχείου. Όλα διαθέτουν κρεβάτι Queen ή δύο μονά κρεβάτια, μεγάλο επαγγελματικό γραφείο, καθιστικό, ευρύχωρο λουτρό με άνετη μπανιέρα, ποιοτικά
προϊόντα προσωπικής φροντίδας, πλήρως επιπλωμένο μπαλκόνι, παράθυρα
με διπλή υάλωση, πλήρως εξοπλισμένο μίνι μπαρ, Wi Fi υψηλής ταχύτητας,
ηλεκτρονικό χρηματοκιβώτιο στο δωμάτιο, αυτόνομο κλιματισμό.
Παροχές Ξενοδοχείου: πλούσιο αμερικανικό πρωινό στο εστιατόριο Αμβροσία από τις 7 έως τις 10 π.μ. με μεγάλη ποικιλία εκλεκτών ζεστών και
κρύων πιάτων. Εδώ, οι επισκέπτες θα βρουν επίσης παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις, όπως μπουγάτσα και λουκουμάδες, καθώς και γλυκά όπως
μηλόπιτες, ρυζόγαλο και χαλβά. Χυμοί φρούτων, φρέσκα φρούτα και ζεστά
ροφήματα συμπληρώνουν αυτήν την εντυπωσιακή πανδαισία. Υπηρεσία InRoom Dining όπου μπορείτε να ζήσετε μια εκλεπτυσμένη γευστική εμπειρία
στην άνεση και τη θαλπωρή του δωματίου σας. Με ένα πλούσιο μενού, όλο
το εικοσιτετράωρο. Πάρκινγκ του ξενοδοχείου χωρίς πρόσθετη χρέωση. Το
κεντρικό εστιατόριό η «Αμβροσία», διαθέτει όμορφη βεράντα με κληματαριά
και ωραία θέα στην πλαγιά. Εδώ, σερβίρουνε ένα πλούσιο αμερικανικό πρωινό, καθώς και βραδινό με εκλεκτή ελληνική κουζίνα και εξαιρετικά κρασιά.
Το εστιατόριο «Blue» στην πισίνα αποτελεί έναν ελκυστικό χώρο όπου οι κολυμβητές που απολαμβάνουν την πισίνα μπορούν να κάνουν το διάλειμμά
τους. Σερβίρει μεσημεριανό, σνακ ή δροσιστικά κοκτέιλ. Μπαρ «Rafaello»,
ιδανικό μέρος για να θαυμάσετε ένα συναρπαστικό ηλιοβασίλεμα!

Κανόνι Κέρκυρα

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY
FRIENDLY

Εορταστικό Πρόγραμμα
✿ Μεγάλη Παρασκευή: Δείπνο σε πλούσιο μπουφέ με νηστίσιμες και
μη επιλογές.
✿ Μεγάλο Σάββατο: Aναστάσιμο Δείπνο με παραδοσιακή μαγειρίτσα και
κόκκινα αυγά.
✿ Κυριακή Πάσχα: Η ημέρα ξεκινάει με το στήσιμο των αρνιών και ούζο
συνοδεία παραδοσιακών, τοπικών χορών και συνεχίζει με πλούσιο
εορταστικό μπουφέ.

Τιμή κατ’ άτομο με το δικό σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με Πρωινό
		
4 ημέρες / 3 νύχτες
2κλινο		
270€
3ο άτομο ενήλικας και παιδί από 8-12 ετών
90€
3ο άτομο έως 8 ετών
Δωρεάν
1κλινο		
480€
1ο Παιδί έως 8 ετών ΔΩΡΕΑΝ.
Τιμή κατ’ άτομο με το δικό σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με Ημιδιατροφή
		
4 ημέρες / 3 νύχτες
2κλινο		
405€
3ο άτομο		
225€
3ο άτομο έως 8 ετών
Δωρεάν
3ο άτομο από 9- 12 ετών
165€
1κλινο		
615€
1ο Παιδί έως 8 ετών ΔΩΡΕΑΝ.
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Galaxy Beach Resort 5* Lux
Λαγανάς - Ζάκυνθος

Το GALAXY BEACH RESORT 5* Lux, βρίσκεται στον πιο όμορφο κόλπο του Ιονίου, στην παραλία του Λαγανά. Με μαγευτική θέα
και εκλεπτυσμένη φιλοξενία υψηλών προδιαγραφών, που θα δώσει στο Πάσχα σας έναν άλλο αέρα. Αλλά και για τους μικρούς
επισκέπτες, το Galaxy επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις και μοναδικές δραστηριότητες διασκέδασης στον ειδικά διαμορφωμένο
εσωτερικό παιδότοπο και την εξωτερική παιδική χαρά, περιμένουν να απασχολήσουν ευχάριστα τα παιδιά σας.
Παροχές Δωματίων: Σε διακεκριμένα δωμάτια, πολυτελείς σουίτες, οικογενειακά δωμάτια και εναλλακτικές προτάσεις. Τα περισσότερα διαθέτουν κρεβάτι/καναπέ ή κουκέτα/ καναπέ και μπορούν άνετα να φιλοξενήσουν έως και 4 άτομα. Ορισμένα με
πρόσβαση ΑΜΕΑ.
Παροχές Ξενοδοχείου: Κεντρικό Μπαρ, Μπαρ Πισίνας/Παραλίας, Μπαρ Galaxy, με μαγευτική θέα στον κόλπο του Λαγανά, σαλόνι
με τηλεόραση, βεράντα, εξωτερική πισίνα (γλυκό νερό), παιδική πισίνα (γλυκό νερό), παιδότοπος, παιδική χαρά, ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο στους κοινόχρηστους χώρους και στα δωμάτια κ.α.

Εορταστικό Πρόγραμμα

✿ M. Σάββατο Αναστάσιμο Δείπνο με μαγειρίτσα και κόκκινα αυγά, ζωντανή μουσική και διασκέδαση!
✿ Κυριακή του Πάσχα από το πρωί θα γίνεται το ψήσιμο των αρνιών. Μετά τις 11:00 π.μ. θα υπάρχει
μπουφές με ουζομεζέδες και μουσική. Πασχαλινό Γεύμα (στη θέση του γεύματος της ημέρας), με παραδοσιακό οβελία, κοκορέτσι και άλλα εδέσματα σε μπουφέ, με ζωντανή μουσική, χορό & διασκέδαση!

Τιμή κατ’ άτομο με το δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με πλήρη διατροφή και ποτά στη διάρκεια των
γευμάτων καθημερινά, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.
4ημ./ 3 νύχτες 5ημ./ 4 νύχτες
2κλινο
159€
205€
3ο άτομο
125€
162€
3ο άτομο έως 12 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
4ο άτομο έως 12 ετών
92€
120€
1κλινο
232€
300€
*Δωμάτιο 2 χώρων
435€
575€

Labranda Sandy Beach 4*
Κέρκυρα

All INCLUSIVE

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY
FRIENDLY

Ένας ιδανικός προορισμός για ξενοιασιά, αρμονία, χαλάρωση, πάνω στην
πανέμορφη αμμώδη παραλία του Αγίου Γεωργίου στη νοτιοδυτική Κέρκυρα,
38χλμ. από την πόλη της Κέρκυρας και το αεροδρόμιο.
Προσφέρει συνολικά 684 κλιματιζόμενα δωμάτια και σουίτες με όλες τις
σύγχρονες παροχές.
Το συγκρότημα περιλαμβάνει πισίνα, εστιατόρια, μπαρ, μπαρ στην παραλία, θαλάσσια σπορ, Spa, ομαδικά προγράμματα γυμναστικής, οικογενειακή
ατμόσφαιρα, δωρεάν Wi-Fi.

Εορταστικό Πρόγραμμα

✿ Πρωινό, γεύμα και δείπνο σε μπουφέ. Τοπικά ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων.
✿ Μ. Παρασκευή: Δείπνο με επιλογές από νηστήσιμα.
✿ Μ. Σάββατο: Αναστάσιμο Δείπνο με παραδοσιακά εδέσματα μετά την Ανάσταση.
✿ Κυριακή του Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα με τον οβελία να κυριαρχεί, με ελληνική
μουσική

ΤΤιμή κατ’ άτομο με το δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με παροχές All Inclusive καθημερινά, στo οποίo
συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.
4ημ./ 3 νύχτες 5ημ./ 4 νύχτες
2κλινο
179€
229€
3ο άτομο
145€
182€
3ο άτομο έως 12 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
4ο άτομο έως 12 ετών
105€
135€
1κλινο
265€
345€
*Δωμάτιο 2 χώρων
498€
655€
* Συνολική τιμή δωματίου για 2 ενήλικες + 2 παιδιά έως 12 ετών

Τιμή κατ’ άτομο με το πούλμαν με πλήρη διατροφή
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Αναχ.: 6/4, 4 & 5 ημέρες
2κλινο
3ο άτομο
3ο άτομο έως 12 ετών
4ο άτομο έως 12 ετών
1κλινο
*Δωμάτιο 2 χώρων

4 ημέρες
265€
234€
120€
198€
338€
-

5 ημέρες
329€
285€
145€
242€
425€
-

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελή, κλιματιζόμενα πούλμαν • Εισιτήρια πλοίου Κυλλήνη-Ζάκυνθο-Κυλλήνη • Διαμονή στο πλήρως ανακαινισμένο (2017) GALAXY BEACH RESORT 5* Lux στην
παραλία του Λαγανά • Πλήρης διατροφή από μπουφέ στο ξενοδοχείο καθημερινά (εκτός Μ.Σαββάτου όπου
ημιδιατροφή) • Το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα στη θέση των αντίστοιχων φαγητών της ημέρας
• Ζωντανή μουσική στο Αναστάσιμο δείπνο και στο Πασχαλιάτικο γλέντι • Απεριόριστα ποτά κατά τη διάρκεια
των συμπεριλαμβανομένων γευμάτων/δείπνων (μη εμφιαλωμένα κρασί, μπύρα, αναψυκτικά) • Λαμπάδα για
την Ανάσταση • Δωρεάν wi-fi σε δωμάτια και κοινόχρηστους χώρους • Αρχηγός /Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής
ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α. Κατά την διάρκεια των φαγητών παρέχονται μόνον αναψυκτικά, βαρελίσια μπύρα & κρασί. To All Inclusive ισχύει μέχρι τις 23.00. Μετά χρεώνονται
κανονικά. Όλα τα ποτά είναι ελληνικά αναγνωρισμένα μη εμφιαλωμένα
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Τιμές κατ΄άτομο με All Inclusive και μεταφορά με το δικό σας ΙΧ
6/4, 3 νύχτες
2κλινο
169€
3ο άτομο
140€
1κλινο
285€
2ο παιδί 2-12
90€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ!

5/4, 4 νύχτες
215€
175€
365€
110€

Elea Beach Hotel 4* superior
Το Elea Beach Hotel 4*superior, πλήρως ανακαινισμένο το 2017 σας περιμένει στην υπέροχη
Δασσιά, μόνο 12 χλμ βόρεια από την πόλη της Κέρκυρας. Βρίσκεται ακριβώς πάνω στην παραλία και o εξωτερικός του χώρος, ένας μεγάλος παλιός ελαιώνας, είναι διαμορφωμένος με
ολάνθιστους κήπους. Μαγαζιά και εστιατόρια απέχουν μόνο 100μ από το ξενοδοχείο ενώ η
πόλη της Κέρκυρας είναι προσβάσιμη και με τακτική αστική συγκοινωνία
Παροχές Δωματίων: Διαθέτει 220 δωμάτια, όλα πλήρως ανακαινισμένα, με θέα στη θάλασσα
ή στον ελαιώνα, με 2 έως 4 κρεβάτια και μπαλκόνι. Ορισμένα με δυνατότητα εξυπηρέτησης
ΑΜΕΑ. Όλα διαθέτουν: Κεντρική θέρμανση και ανεξάρτητη ρύθμιση κλιματισμού, παράθυρα με
ηχομόνωση, δωρεάν WiFi, καλωδιακή/δορυφορική τηλεόραση, στερεοφωνικό σύστημα, μίνι
μπαρ-ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών, ανιχνευτές καπνού.
Παροχές Ξενοδοχείου: Εστιατόριο με διεθνή και τοπική κουζίνα, καφέ, σαλόνι με τηλεόραση,
εσωτερικό & εξωτερικό μπαρ, σνακ μπαρ στην πισίνα, πισίνα θαλασσινού νερού & Jacuzzi,
πισίνα γλυκού νερού & παιδική, Γυμναστήριο, miniclub, παιδική χαρά, υπηρεσία δωματίου,
δυνατότητα φύλαξης παιδιών με χρέωση, κατάστημα με εφημερίδες/δώρα, δωρεάν Wi-Fi σε
όλους τους χώρους και στα δωμάτια, κομμωτήριο, υπηρεσίες μασάζ και περιποίησης (σώματος, προσώπου, νυχιών), γήπεδο τέννις στο γειτονικό ξενοδοχείο Nafsika (με προκράτηση).

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Δασσιά Κέρκυρα

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY
FRIENDLY

Εορταστικό Πρόγραμμα

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή στην οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο
δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι. Ζητήστε μας το αναλυτικό πρόγραμμα
4 ημέρες
5 ημέρες
6 ημέρες
2κλινο θέα κήπο
339€
429€
489€
2κλινο θέα θάλασσα
354€
449€
514€
3ο άτομο
285€
355€
398€
3ο άτομο έως 12 ετών
125€
150€
170€
4ο άτομο έως 12 ετών
245€
305€
340€
1κλινο θέα κήπο
455€
574€
655€
1κλινο θέα θάλασσα
485€
614€
705€

✿ Πρόγευμα από πλούσιο μπουφέ καθημερινά
✿ Δείπνο μπουφέ με νηστίσιμα και μη τη Μεγάλη Πέμπτη και τη Μεγάλη Παρασκευή.
✿ Αναστάσιμο δείπνο όπου εκτός των άλλων του πλήρους δείπνου, θα περιλαμβάνονται τσουρέκια, κόκκινα αυγά, παραδοσιακή μαγειρίτσα. Θα σερβίρεται από τις 00:00 έως 01:30 π.μ. στη θέση του δείπνου του Μεγ.Σαββάτου.
✿ Την Κυριακή του Πάσχα από το πρωί θα γίνεται το ψήσιμο αρνιών (όλα στη
σούβλα !!!). Μετά τις 11:00 π.μ. θα υπάρχει μπουφές με ουζομεζέδες και
φολκλορικό συγκρότημα.
✿ Πασχαλινό γεύμα (στη θέση του γεύματος της ημέρας) με αρνιά σούβλας,
κοκορέτσι και άλλα εδέσματα σε μπουφέ. Διασκέδαση με ζωντανή μουσική
κατά τη διάρκεια του γεύματος.
✿ Δείπνο σε μπουφέ την Δευτέρα & την Τρίτη του Πάσχα (για τους διαμένοντες).
✿ Καθημερινή λειτουργία των εξωτερικών πισίνων και των χώρων αναψυχής.
✿ Δωρεάν χρήση του wi fi σε κοινόχρηστους χώρους και δωμάτια
✿ Παιδική χαρά (υπαίθρια), πινγκ-πόνγκ και γυμναστήριο.
✿ Δωρεάν χρήση του γηπέδου τένις στο γειτονικό ξενοδοχείο Nafsika (με προκράτηση)

Τιμή κατ’ άτομο αεροπορικώς με Sky Express με ημιδιατροφή στην οποία συμπεριλαμβάνεται
το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.*
5 ημέρες >>> 5-9/4
2κλινο θέα κήπο
499€
2κλινο θέα θάλασσα
519€
3ο άτομο
420€
3ο άτομο έως 12 ετών
250€
4ο άτομο έως 12 ετών
370€
1κλινο θέα κήπο
645€
1κλινο θέα θάλασσα
685€
Φόροι αεροδρομίου 56€

Τιμή κατ΄άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με ημιδιατροφή στην οποία
συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι
4 ημ. / 3 νύχτες 5 ημ. / 4 νύχτες 6 ημ. / 5 νύχτες
2κλινο θέα κήπο
239€
310€
356€
2κλινο θέα θάλασσα
254€
330€
381€
3ο άτομο
185€
235€
265€
3ο άτομο έως 12 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
4ο άτομο έως 12 ετών
140€
180€
205€
1κλινο θέα κήπο
348€
454€
525€
1κλινο θέα θάλασσα
378€
494€
575€
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Hotel & Spa Exotica 3*
Καλαμάκι, Ζάκυνθος

All INCLUSIVE

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY
FRIENDLY

Σε μια ειδυλλιακή τοποθεσία πάνω στην απέραντη χρυσή αμμουδιά του Καλαμακίου, που αποτελεί έναν οικολογικό παράδεισο, όπως και ολόκληρη η Ζάκυνθος, λόγω της ωοτοκίας της σπάνιας θαλάσσιας χελώνας Καρέτα καρέτα. Το
κέντρο του χωριού απέχει μόλις λίγα λεπτά και η πόλη της Ζακύνθου 4χλμ. Το
μοντέρνα διακοσμημένο και πλήρως εξοπλισμένο ξενοδοχείο Exotica αποτελεί
έναν ιδανικό προορισμό διακοπών, τόσο για οικογένειες, όσο και για μεμονωμένους επισκέπτες, ενώ προσφέρει υπηρεσίες διαμονής All Inclusive.
Παροχές Δωματίων: Τα δωμάτια που διαθέτει για τη φιλοξενία σας το Exotica
Hotel διακρίνονται σε δίκλινα Standard και Superior, καθώς και σε σουίτες και
Junior σουίτες. Έχουν σύγχρονο εξοπλισμό, μπαλκόνι ή βεράντα, ανεξάρτητο
κλιματισμό, TV, σεσουάρ.
Παροχές Ξενοδοχείου: Το ξενοδοχείο παρέχει χώρους εστίασης που περιλαμβάνουν αίθουσα πρωινού, εστιατόριο μπουφέ, μπαρ και μπαρ υποδοχής, καθώς και εγκαταστάσεις BBQ. Άλλες δυνατότητες που προσφέρει είναι γήπεδα
για αθλοπαιδιές, Spa, πισίνες για το καλοκαίρι.

Εορταστικό Πρόγραμμα
✿ Καθημερινά πρωινό, μεσημεριάνο, βραδινό σε πλούσιο μπουφέ
✿ Διάφορα επιλεγμένα σνακ κατά τη διάρκεια της ημέρας (11:00-12:00 &
15:00-17:00)
✿ Αναστάσιμο Δείπνο με παραδοσιακή μαγειρίτσα το Μ. Σάββατο
✿ Κυριακή του Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα με αρνί στη σούβλα και κόκκινα
αυγά. Συνοδεία ζωντανής μουσικής
✿ Τσάι, καφές φίλτρου και στιγμιαίος, καπουτσίνο, σοκολάτα, χυμοί, αναψυκτικά, κρασί, βαρελίσια μπύρα &αλκοολούχα ποτά 10:00-23:00

Τιμή κατ άτομο με all inclusive και μεταφορά με το δικό σας ΙΧ (Χωρίς εκδρομές)
6/4
6/4
4 ημέρες / 3 νύχτες 5 ημέρες / 4 νύχτες
2κλινο std
139€
180€
3ο άτομο std
100€
130€
2κλινο sup
154€
200€
3ο άτομο sup
110€
145€
2κλινο Sup Fam
165€
215€
3ο άτομο Sup Fam
114€
150€
Std: Standard, Sup: Superior, Fam: Family. 1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΆΝ. 2ο παιδί 2- 12 ετών -50% σε Superior Family.
4ο άτομο -40% σε Superior Family.
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Ζάκυνθος και Ανοιξιάτικες σερενάτες
Με διαμονή στην πόλη της Ζακύνθου Αναχ: 6/4

Μ. Παρασκευή: Αθήνα – Κυλλήνη - Ζάκυνθος. Πρωινή αναχώρηση για Κυλλήνη και επιβίβαση στο φέρι-µποτ. Άφιξη στο νησί και παρακολούθηση της λιτανείας του Εσταυρωµένου. Στη
συνέχεια τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο STRADA MARINA HOTEL 3*, στο λιµάνι της
Ζακύνθου. Το απόγευµα µεταφορά για να παρακολουθήσουµε την ακολουθία του Επιταφίου.
Δείπνο. Το βράδυ (προαιρετικά) µπορείτε να παρακολουθήσετε την περιφορά του Επιταφίου της
Μητρόπολης, που βγαίνει στις 4 το πρωί, και να γνωρίσετε το παλιό έθιµο «Μαντζιές».
Μ. Σάββατο: Γύρος νησιού & Αναστάσιµο δείπνο. Πρωινό και αναχώρηση για το γύρο του
νησιού, ξεκινώντας από την Εκκλησία της Αγίας Μαύρας, οι µελωδικές καµπάνες της οποίας
ακούγονται παντού στη Ζάκυνθο. Στη συνέχεια περιήγηση στο Μαχαιράδο, στη Μονή Αναφωνήτριας, στο Ναυάγιο.Στάση για να θαυµάσουµε και να φωτογραφίσουµε την υπέροχη παραλία
(ψηλά από την εξέδρα). Συνεχίζουµε µε τις Βολίµες, τις Γαλάζιες Σπηλιές (προαιρετικά) µε καραβάκια και τις Αλυκές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολούθηση της Ανάστασης
και πλούσιο Αναστάσιµο δείπνο µε Ζακυνθινούς µεζέδες.
Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό Γεύµα. Πρωινό και ακολουθεί το Λαµπριάτικο τραπέζι με οβελία
φούρνου καικοκορέτσι με συνοδεία πλούσιου καλλιτεχνικού προγράμματος. Το απόγευµα µετάβαση στην κεντρική πλατεία της πόλης για να παρακολουθήσετε τη Λιτανεία της Παναγίας, να
περπατήσετε στο πανηγύρι και να πιείτε τον καφέ σας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δευτέρα: Βασιλικός – Λόφος Στράνη - Μπόχαλη. Πρωινό και αναχώρηση για την προστατευόµενη περιοχή της θαλάσσιας χελώνας Καρέτα-Καρέτα, στον Βασιλικό. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούµε τον Λόφο του Στράνη πάνω από την πόλη και τους Ελεύθερους Πολιορκηµένους.
Σειρά έχει το προάστιο της υψηλής κοινωνίας Μπόχαλη µε τον οικισµό γύρω από το κάστρο.
Μετάβαση στην πόλη όπου θα επισκεφθούµε τη Μονή Αγίου Διονυσίου, όπου φυλάσσεται το
ιερό σκήνωµα του οµώνυµου Αγίου. Επίσκεψη στις πλατείες Αγίου Μάρκου και Δ. Σολωµού,
στο Εµπορικό Κέντρο του Αλεξ. Ρώµα και την παραλιακή λεωφόρο Στράτα Μαρίνα. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Τρίτη: Ζάκυνθος - Κυλλήνη – Αθήνα. Μετά το πρωινό επίσκεψη στο Βυζαντινό Μουσείο και
στο Μουσείο Σολωµού. Νωρίς το απόγευµα πέρασµα στην Κυλλήνη και επιστροφή στην Αθήνα.

Εορταστικό Πρόγραμμα

✿ Καλωσόρισμα με παραδοσιακό ζακυνθινό μαντολάτο
✿ Πρωινό σε πλούσιο παραδοσιακό μπουφέ
✿ Δείπνο σε μπουφέ με νηστίσιμες και μη επιλογές
✿ Αναστάσιμο δείπνο με παραδοσιακή μαγειρίτσα
✿ Καλάθι με αυγά και τσουρέκι στο τραπέζι
✿Π
 ασχαλινό γεύμα με παραδοσιακό οβελία φούρνου, κοκορέτσι και πλούσιο
ζωντανό καλλιτεχνικό πρόγραμμα

Τιμή κατ’ άτομο με ημιδιατροφή (Οδική εκδρομή)
Αναχώρηση
2κλινο
6/4 4 ημέρες
295€
6/4 5 ημέρες
369€

3ο άτομο
245€
295€

1κλινο
385€
420€

1ο παιδί 4-12
120€
130€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✿ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται, µε πολυτελές κλιµατιζόµενο
πούλµαν ✿ Εισιτήρια πλοίου Κυλλήνη - Ζάκυνθος - Κυλλήνη ✿ Διαµονή στο ξενοδοχείο Strada
Marina Hotel 3*, στο λιµάνι της Ζακύνθου ✿ Ηµιδιατροφή καθηµερινά ✿ ναστάσιµο δείπνο και
Πασχαλινό γεύµα στη θέση της ηµιδιατροφής με ζωντανή μουσική ✿ Λαµπάδα για την Ανάσταση
✿ Αρχηγός/συνοδός ✿ Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Δεν περιλαµβάνονται: ✿ Tα γεύματα
εκτός ξενοδοχείου ✿ Η είσοδος σε επισκέψιμους χώρους ✿ Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραµµα
✿ Επίσκεψη στις Γαλάζιες Σπηλιές µε το καραβάκι ✿ Ο ειδικός φόρος διαμονής

4&5
ημ.

Πάσχα & Αγίου Πνεύματος στην Κεφαλονιά
Σπήλαιο Δρογκαράτης - λίμνη Μελισσάνης - Ληξούρι - παραλία Μύρτου - Φισκάρδο - Αργοστόλι - Λάσση - Κουρκουμελάτα - Καταβόθρες - Πόρος - Ιθάκη
Αναχ: 6/4 & 25/5
1η ημέρα: Αθήνα - Πάτρα - Σάμη - Αργοστόλι
Αναχώρηση το πρωί από το κέντρο της Αθήνας για Κεφαλονιά, με ενδιάμεσο
σταθμό. Στη συνέχεια επιβίβαση από το λιμάνι της Πάτρας, στο πλοίο για την
όμορφη Σάμη Κεφαλονιάς και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την περιφορά του Επιταφίου.
2η ημέρα: Γύρος του νησιού
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για το γύρο του νησιού. Πρώτος σταθμός μας
το Μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου, προσκύνημα στον προστάτη του νησιού. Η
γραφική εκκλησία και τα μεγάλα πλατάνια που φύτεψε ο Άγιος εντυπωσιάζουν.
Μέσα από φύση ονειρική θα φτάσουμε στο σπήλαιο της Δρογκαράτης. Η ακουστική του και οι ιριδίζουσες αποχρώσεις του Σπηλαίου αφήνουν στον επισκέπτη
εικόνα μοναδική. Ακολουθεί η υπόγεια λίμνη της Μελισσάνης. Αφού απολαύσουμε το όμορφο σπήλαιο θα σταματήσουμε στο γραφικό λιμανάκι της Αγίας
Ευφημίας για προαιρετικό φαγητό και ξεκούραση. Στο δρόμο μας θα συναντήσουμε χωριά, που το παρελθόν τους επηρέασε σημαντικά την τοπική ιστορία.
Διαδρομή γεμάτη αντιθέσεις με κορύφωση την μοναδική παραλία του Μύρτου.
Συνεχίζοντας θα φτάσουμε στο όμορφο Φισκάρδο, παραθαλάσσιο κοσμοπολίτικο χωριό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ παρακολουθούμε την Ανάσταση
και μετά πλούσιο αναστάσιμο δείπνο.

προαιρετικό φαγητό. Επιβίβαση στο πλοίο και εν συνεχεία με το πούλμαν στην
Αθήνα.
Το 4ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την εκδρομή στην Ιθάκη.

Περιλαμβάνονται
✿ μεταφορές και εκδρομές με πολυτελές πούλμαν ✿ ακτοπλοϊκά εισιτήρια από / προς Κεφαλονιά ✿ διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής
σας ✿ πλούσιο Αναστάσιμο δείπνο το Μ. Σαββάτο μετά την Ανάσταση ✿
πλούσιο εορταστικό γεύμα την Κυριακή του Πάσχα με συνοδεία μουσικής ✿ πρωινό ✿ Κεφαλονίτης αρχηγός-συνοδός ✿ υπηρεσίες τοπικού
αντιπροσώπου ✿ Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✿ είσοδοι σε σπήλαια και αρχαιολογικούς
χώρους, περίπου 12€ ✿ νέος φόρος διαμονής: 3€ / δωμάτιο / διαν/ση

3η ημέρα: Ληξούρι
Άγιο Πάσχα, μέρα χαράς, μέρα γιορτής, μέρα ορθοδοξίας. Προαιρετικά, παρακολούθηση της θείας λειτουργίας. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το όμορφο
Ληξούρι. Το μεσημέρι πλούσιο εορταστικό γεύμα με την συνοδεία μουσικής. Το
απόγευμα θα παρακολουθήσουμε τη λειτουργία της Αγάπης σε Μοναστήρι.

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχεία

2κλινο

1κλινο

3ο άτομο

παιδί έως 12

Πάσχα
6/4 4 ημέρες
6/4 5 ημέρες

Ionian Plaza 3*
Mouikis 3*

260€
315€

315€
385€

205€
240€

160€
190€

4η ημέρα: Ιθάκη
Επίσκεψη στην γειτονική Ιθάκη. Θα επιβιβαστούμε στο F/B από το λιμάνι της
Σάμης με άφιξη στον Πισαετό. Στη συνέχεια ακολουθώντας τα βήματα του Οδυσσέα, θα επισκεφτούμε τους όμορφους οικισμούς Σταυρό, Φρίκες και την πρωτεύουσα Βαθύ, όπου και θα γευματίσουμε -προαιρετικό φαγητό. Το απόγευμα
επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχεία

2κλινο

1κλινο

3ο άτομο

210€
270€

255€
345€

160€
235€

Αγίου Πνεύματος
Mouikis 3*
25/5
Mediterranee 4*

5η ημέρα: Καταβόθρες - Λάσση - Κουρκουμελάτα - Πόρος - Αθήνα
Περιήγηση και στάση στις Καταβόθρες, θα κάνουμε το γύρο της Λάσσης, θα
γνωρίσουμε το όμορφο χωριό Κουρκουμελάτα και συνεχίζουμε για Πόρο –
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Epirus Palace 5* Deluxe
Ιωάννινα

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY
FRIENDLY

Το Epirus Palace 5* είναι χτισμένο σε μία έκταση 50 στρεμμάτων, 300μ από την έξοδο της Εγνατίας Οδού για την πόλη των Ιωαννίνων, μόλις 10 λεπτά με αυτοκίνητο από το κέντρο της πόλης.
Παροχές Δωματίων: Ένα σύνολο από 200 δωμάτια (27 τ.μ.) και σουίτες προσφέρουν ένα συνδυασμό ασύγκριτων επιπέδων
πολυτέλειας και άνεσης που αντανακλώνται μέσα από τη διακόσμηση και την επίπλωση συνδυασμένα με κομψά αντικείμενα. Όλα
είναι πλήρως κλιματιζόμενα και παρέχουν δωρεάν ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο με υψηλές ταχύτητες, χρηματοκιβώτιο εντός
του δωματίου, καλωδιακή τηλεόραση με ελληνικά κανάλια και επιλογή μουσικής, μίνι μπαρ και ένα πολυτελέστατο μαρμάρινο
μπάνιο με στεγνωτήρα μαλλιών. Δωμάτια μη καπνιστών διαθέσιμα κατά παραγγελία.
Παροχές Ξενοδοχείου: Τα εστιατόρια του Epirus Palace μαγνητίζουν τους επισκέπτες με την εξαιρετική κουζίνα, ενώ η μπρασερί,
το κεντρικό μπαρ - καφετέρια και το wine bar, “Le Bistro”, είναι στη διάθεσή σας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας, αποτελούν
εξαιρετικά σημεία κοινωνικοποίησης. Γευθείτε εξαίσιες γεύσεις από το “Μεσογειακόν” ή το διάσημο “I CAPPUCCINI” a la carte
restaurant με συνταγές του βραβευμένου με αστέρι Michelin Σεφ μας, Έκτορα Μποτρίνι. Κατά τους θερινούς μήνες ξεφύγετε από
το στρες και απολαύστε μοναδικές στιγμές στο Eros Coctail Bar, μία όαση που θυμίζει θέρετρο αναψυχής δίπλα στην πισίνα, όπου
η ηρεμία και η γαλήνη αποτελούν τις μαγικές λέξεις. Από τα τέλη του 2017 θα λειτουργήσει και το ολοκαίνουργιο DODONIAN
SPA, ένας χώρος υπέροχων φροντίδων αναζωογόνησης σε μαγευτική ατμόσφαιρα. Θα διαθέτει χαμάμ, σάουνα, γυμναστήριο και
καμπίνες για πολλών ειδών μασάζ & θεραπειών ομορφιάς.

Εορταστικό Πρόγραμμα

✿ Καθημερινά: πλούσιο πρωινό σε μπουφέ, ✿ Μ.Παρασκευή: γεύμα & δείπνο με ποτά ✿ Μ.Σάββατο: γεύμα με ποτά έναρξη
Αναστάσιμης Λειτουργίας στο εκκλησάκι του ξενοδοχείου. Ανάσταση - Χριστός Ανέστη - «Το κάψιμο του Ιούδα» Παραδοσιακό
έθιμο 23:15: Αναστάσιμο δείπνο σε μπουφέ με ζωντανή μουσική & ποτά ✿ Κυριακή του Πάσχα: Παραδοσιακό ψήσιμο αρνιών,
τσίπουρο και μίνι μπουφέ στην πισίνα του ξενοδοχείου (καιρού επιτρέποντος) με ζωντανή μουσική & χορευτικό συγκρότημα 14:30:
Πασχαλινό γεύμα με ζωντανή μουσική & ποτά στην αίθουσα δεξιώσεων. Δείπνο σε μπουφέ με ποτά (Ιταλική Βραδιά) ✿ Δευτέρα:
γεύμα & δείπνο με ποτά

Τιμή κατ΄άτομο με το δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)με ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ καθημερινά, ΔΩΡΕΑΝ ΠΟΤΑ και ΠΛΟΥΣΙΕΣ EXTRA
ΠΑΡΟΧΕΣ,στην οποία περιλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμαμε γλέντι με ζωντανή μουσική & δημιουργική
παιδική απασχόληση		
Για κρατήσεις έως 15/3**
Για κρατήσεις από 16/3
		
4ημ. /3 νύχτες
5ημ. /4 νύχτες
4ημ. /3 νύχτες
5ημ. /4 νύχτες
2κλινο Classic		
252€
290€
277€
319€
3ο άτομο Classic		
145€
165€
159€
182€
2κλινο Premium*		
289€
335€
317€
368€
3ο άτομο Premium*		
162€
187€
178€
205€
3ο άτομο έως 12 ετών		
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
4ο άτομο έως 12 ετών Classic κουκέτα
139€
155€
153€
171€
1κλινο Classic		
359€
414€
395€
455€
1κλινο Premium*		
413€
486€
455€
535€
Τιμή κατ’ άτομο με το πούλμαν, με ημιδιατροφή καθημερινά, δωρεάν ποτά στη διάρκεια των φαγητών και πλούσιες παροχές, στην
οποία συμπεριλαμβάνεταιτο Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι με ζωντανή μουσική & δημιουργική παιδική
απασχόληση. Για κρατήσεις έως 15/3**
		
4 ημέρες
5 ημέρες
2κλινο Classic
335€
399€
3ο άτομο Classic
225€
270€
2κλινο Premium*
380€
455€
3ο άτομο Premium*
245€
298€
3ο άτομο έως 12 ετών
95€
120€
4ο άτομο έως 12 ετών Classic κουκέτα
215€
265€
1κλινο Classic
440€
525€
1κλινο Premium*
498€
605€
*Όλα τα Premium δωμάτια είναι πλήρως ανακαινισμένα (περιορισμένη διαθεσιμότητα μόνο κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας).
ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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Sivota Diamond Spa Resort 5*
Σύβοτα

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

2 ΠΑΙΔΙΑ
ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY
FRIENDLY

EARLY
BOOKING

Ένα «πολύτιμο πετράδι» στα παράλια του Ιονίου, το Sivota Diamond Spa Resort
5*, σας προσκαλεί στις πιο ειδυλλιακές διακοπές που ονειρευτήκατε. Πολυτελείς
εγκαταστάσεις και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου προσφέρουν ζεστή φιλοξενία,
πάνω από την υπέροχη παραλία Μπέλλα Βράκα, στα Σύβοτα.
Το ξενοδοχείο προσφέρει μεγάλα, φωτεινά δωμάτια, με προσοχή στη λεπτομέρεια και μίνιμαλ σχεδιασμό, επιπλωμένα μπαλκόνια και όλες τις σύγχρονες
παροχές πέντε αστέρων.
Διατίθενται δίκλινα δωμάτια με θέα της επιλογής σας στο κεντρικό κτίριο, διώροφα μπανγκαλόου μέσα στον κήπο ιδανικά για οικογένειες και για τους πιο
απαιτητικούς Junior σουίτες και Deluxe βίλες.
Τις πλούσιες παροχές του πολυτελούς θέρετρου συμπληρώνουν οι πισίνες γλυκού νερού για ενήλικες και παιδιά ξεχωριστά, τα εστιατόρια, το σνακ μπαρ στην
πισίνα, ο παιδότοπος και οι δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης για τα
παιδιά, καθώς και το κέντρο ευεξίας Spa, με μεγάλη γκάμα θεραπειών.
Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε κομβική θέση, 500μ. από το λιμάνι, 300μ. από την
παραλία, 40χλμ. από την Πάργα και 90χλμ. από τα Ιωάννινα.

Εορταστικό Πρόγραμμα

✿ Ποτό καλωσορίσματος
✿ Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ
✿ Νηστίσιμο δείπνο σε μπουφέ την Μ. Πέμπτη & Μ. Παρασκευή
✿ Αναστάσιμο δείπνο με ελληνική κουζίνα το Μ. Σάββατο
✿ Γεύμα με οβελία, ντόπιο κρασί & ζωντανή μουσική την Κυριακή του Πάσχα
✿ Συμμετοχή στο ψήσιμο του οβελία με μπουφέ ορεκτικών και ουζάκι
✿ Καλάθι στο δωμάτιο με λαμπάδες, τσουρέκι, αυγά και μια φιάλη κρασί ειδικά
εμφιαλωμένη για εσάς
✿ Έκπτωση 30% σε όλες τις θεραπείες του Diamond Spa Center
✿ Δωρεάν χρήση της εσωτερικής πισίνας, της σάουνας, του χαμάμ και του γυμναστηρίου
✿ Early check in & late check out, κατόπιν διαθεσιμότητας
Τιμή κατ’ άτομο με το δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με ημιδιατροφή καθημερινά στην οποία
συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο Δείπνο & το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι.
4 ημ. / 3 νύχτες
5 ημ. / 4 νύχτες
2κλινο θέα βουνό
189€
240€
3o άτομο
180€
190€
2κλινο θέα θάλασσα
205€
264€
3o άτομο
190€
250€
2κλινο θέα θάλασσα με πισίνα**
260€
305€
3o άτομο
195€
255€
3o & 4ο άτομο έως 11,99 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
1κλινο θέα θάλασσα
295€
385€
Περιορισμένος αριθμός δωματίων Θέα Βουνό. ** Η ιδιωτική πισίνα ενδεχομένως να μην λειτουργεί τις ημέρες του
Πάσχα. *** 4ο άτομο ως 11,99 ετών στο δωμάτιο μόνο κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας με το ξενοδοχείο

Athos Palace 4*

Ikos Resort Olivia 5*

Κασσάνδρα, Χαλκιδική

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY
FRIENDLY

Γερακινή, Χαλκιδική

EARLY
BOOKING

All INCLUSIVE

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY
FRIENDLY

Βρίσκεται δύο μόλις χιλιόμετρα μακριά από το χωριό της Καλλιθέας, που σφύζει από
ζωή με τα πολλά καταστήματα, μπαράκια, εστιατόρια και καφέ για εκείνους που επιθυμούν να περιπλανηθούν έξω από το ξενοδοχειακό συγκρότημα.

Aκριβώς στην ιδιωτική του παραλία στη Γερακινή της Χαλκιδικής, το σύγχρονο
συγκρότημα Ikos Olivia υποδέχεται τους φιλοξενούμενούς του σε ένα ειδυλλιακό
περιβάλλον, όπου κυριαρχεί το νερό και το πράσινο.

Το ξενοδοχείο Athos Palace διαθέτει περισσότερα από 2.500 τ.μ. εσωτερικών και εξωτερικών χώρων για συνέδρια και εκδηλώσεις καθώς και ένα ιδιαίτερα έμπειρο στελεχιακό δυναμικό, το οποίο μπορεί να κάνει ακόμη και την πιο σύνθετη εκδήλωση απόλυτη
επιτυχία.

Παροχές Δωματίων: για τη διαμονή σας μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 142
υπνοδωμάτια και μικρές σουίτες, καθώς και 149 σουίτες-μπανγκαλόου. Οι παροχές τους περιλαμβάνουν μπαλκόνια με ακαταμάχητη θέα, κλιματισμό, πολυτελή
και φωτεινή διακόσμηση.

Λόγω της θέσης του στην παραλία, από τα δωμάτιά του, που βλέπουν προς τη θάλασσα,
η θέα στο Αιγαίο πέλαγος είναι εκπληκτική και απλώνεται μέχρι τη Σιθωνία, το δεύτερο
πόδι της Χαλκιδικής. Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν και δωμάτια με θέα στο βουνό
από όπου η θέα είναι το ίδιο εντυπωσιακή με τους καταπράσινους πευκόφυτους λόφους που σου δίνουν την εντύπωση, ότι δεν τελειώνουν ποτέ. 197 δωμάτια (μονόκλινα,
δίκλινα και οικογενειακά) βλέπουν στους καταπράσινους κήπους του συγκροτήματος,
στην Ολυμπιακών διαστάσεων πισίνα και στο απέραντο γαλάζιο του Τορωναίου Κόλπου.
190 δωμάτια (μονόκλινα, δίκλινα και οικογενειακά) βλέπουν στο πυκνό πευκόδασος
των απέναντι βουνών. Τα δωμάτια διαθέτουν: κλιματισμό (ψύξη/θέρμανση), λουτρό με
μπανιέρα, πρίζα για ξυριστική μηχανή, στεγνωτήρα μαλλιών, είδη προσωπικής περιποίησης, μπαλκόνι με εκπληκτική θέα, δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο με απευθείας εξωτερική γραμμή, μίνι ψυγείο, χρηματοθυρίδα, δυνατότητα σύνδεσης στο Internet

Τιμή κατ’ άτομο με ημιδιατροφή και μεταφορά με το δικό σας ΙΧ (Xωρίς εκδρομές)
6/4 3 νύχτες
6/4 4 νύχτες
2κλινο θέα βουνό
136€
165€
3ο άτομο θέα βουνό
99€
121€
2κλινο θεά θάλασσα
145€
176€
3ο άτομο θέα θάλασσα
105€
129€
1κλινο θέα βουνό
189€
235€
2ο παιδί έως 11
70€
90€
1ο παιδί έως 11 ετών ΔΩΡΕΑΝ! Τιμές Early Booking για κρατήσεις έως 18/3 με προκαταβολή 50%
Τιμές μετά τη λήξη του Early Booking
2κλινο θέα βουνό
3ο άτομο θέα βουνό
2κλινο θεά θάλασσα
3ο άτομο θέα θάλασσα
1κλινο θέα βουνό
2ο παιδί έως 11
1ο παιδί έως 11 ετών ΔΩΡΕΑΝ!

6/4 3 νύχτες
149€
109€
160€
115€
208€
77€

6/4 4 νύχτες
182€
133€
194€
142€
259€
99€

Παροχές Ξενοδοχείου: Στις εγκαταστάσεις του θα βρείτε πληθώρα εστιατορίων
και μπαρ, πολυάριθμες εξωτερικές πισίνες και θερμαινόμενη εσωτερική στο Spa,
χαμάμ και σάουνα.

Εορταστικό Πρόγραμμα
✿ Μ. Παρασκευή: Γεύμα και δείπνο με νηστίσιμα και μη εδέσματα.
✿ Μ. Σάββατο: Γεύμα και δείπνο σε μπουφέ. Μετά την Ανάσταση θα σερβιριστεί
μαγειρίτσα, κόκκινα αυγά και τσουρέκι σε ελαφρύ μπουφέ. Helios Bar: 22:3002:00 Κοκτέιλ, ποτά και ζωντανή μουσική.
✿ Kυριακή του Πάσχα: Γεύμα σε πλήρη μπουφέ με παραδοσιακά εδέσματα και
αρνί στη σούβλα με ζωντανή μουσική. Helios Bar: 11:00-12:30 Παραδοσιακό
τσουρέκι, ζωντανή μουσική με χορό. Teatro Bar: 21:00-24:00 Κοκτέιλ, ποτά και
χορός.
✿ Καθημερινά: Aqua Pool Bar: 09:00-18:00 καφέ, ούζο, κρασί, μπύρα και αναψυκτικά.
✿ Indigo κεντρικό Bar: 09:00-18:00 Ποτά, κοκτέιλ & καφέ.

Τιμές κατ΄άτομο με All Inclusive και μεταφορά με το δικό σας ΙΧ (Xωρίς εκδρομές)
6/4 3 νύχτες
2κλινο Bungalow θέα κήπος
259€
2κλινο Family Suite θέα κήπος
325€
3ο άτομο σε Family
195€
1o παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΆΝ σε Family! 2o παιδί έως 12 ετών -50% σε Family.
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Park Hotel 4*
Bόλος

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY
FRIENDLY

To Park hotel 4* βρίσκεται στο πιο κεντρικό σημείο, δίπλα στο Δημοτικό Παραλιακό Πάρκο και μέσα στα φημισμένα τσιπουράδικα και τα παραδοσιακά cafe του
Βόλου. Η ατμόσφαιρα στις εγκαταστάσεις του είναι απόλυτα ζεστή και φιλική και
η ποιότητα των υπηρεσιών από το προσωπικό είναι άριστη, πάντα με αποστολή
τη δημιουργία ιδανικών συνθηκών για τη διαμονή σας.
Παροχές Δωματίων: Διαθέτει 112 άνετα και διακοσμημένα με υψηλή αισθητική
δωμάτια με ηχομόνωση, Wi-Fi, κλιματισμό, μίνι μπαρ, δορυφορική τηλεόραση,
απευθείας τηλεφωνική γραμμή, μπουρνούζια, παντόφλες, σεσουάρ, καλλυντικά. Στις 6 σουίτες, μεταξύ των οποίων και μια Grande Suite, με διαφορετική,
μοναδική διακόσμηση η κάθε μία, εξοπλισμένες με υδρομασάζ, ο απαιτητικός
επισκέπτης μπορεί να απολαύσει πολυτελή φιλοξενία.
Παροχές Ξενοδοχείου: Οι χώροι του ξενοδοχείου μετά τη ριζική του ανακαίνιση είναι πολυτελέστατοι: σαλόνια, εστιατόριο και καφέ μπαρ. Στο εστιατόριο
μπορείτε να γευθείτε υπέροχες δημιουργίες. To Park Hotel προσφέρει στους πελάτες του ένα εντυπωσιακό και πολυτελές Roof Garden, μοναδικό για την πόλη
του Βόλου, με απέραντη θέα στον Παγασητικό, το πάρκο και την πόλη, καθώς
και το Πήλιο. Οι διακοσμημένες με διακριτική πολυτέλεια αίθουσες εκδηλώσεων μπορούν να υποδεχθούν μεγάλες ή μικρές επαγγελματικές ή κοινωνικές
συναντήσεις. Επιπρόσθετα, διατίθεται δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους του
ξενοδοχείου

Εορταστικό Πρόγραμμα

✿ Πρωινό, γεύμα και δείπνο σε μπουφέ. Τοπικά ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων.
✿ Μ. Παρασκευή: Δείπνο με επιλογές από νηστήσιμα.
✿ Μ. Σάββατο: Αναστάσιμο Δείπνο με παραδοσιακά εδέσματα μετά την Ανάσταση.
✿ Κυριακή του Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα με τον οβελία να κυριαρχεί, με ελληνική
μουσική
Τιμές κατ΄άτομο με Ημιδιατροφή και μεταφορά με το δικό σας ΙΧ (χωρίς εκδρομές)
6/4, 3 νύχτες
5/4, 4 νύχτες
2κλινο
179€
230€
3ο άτομο
90€
120€
1κλινο
255€
330€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! Αναστάσιµο δείπνο & Πασχαλινό γεύµα (σερβιριστό µενού) στη θέση της ηµιδιατροφής.
Τιμές κατ΄άτομο με Ημιδιατροφή και μεταφορά με το πούλμαν και εκδρομές περιηγήσεις βάση
προγράμματος
6/4, EARLY BOOKING
6/4
2κλινο
242€
269€
3ο άτομο
171€
190€
1κλινο
315€
340€
1ο παιδί 4-12 ετών
86€
95€
Αναστάσιµο δείπνο & Πασχαλινό γεύµα (σερβιριστό µενού) στη θέση της ηµιδιατροφής.
ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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Volos Palace 4*
Bόλος

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY
FRIENDLY

Αγναντέψτε τα νερά του Παγασητικού, ονειρευτείτε ταξίδια με τα καράβια που
έρχονται και φεύγουν, περάστε ξένοιαστες στιγμές παρέα με τσιπουράκι και
Βολιώτικο μεζέ. Το Volos Palace, ως ιδανικός οικοδεσπότης, μπορεί να σας
τα προσφέρει όλα αυτά, συνδυασμένα με ένα πολυτελέστατο κατάλυμα, στην
«καρδιά» της υπέροχης πόλης. Πολυτελές ξενοδοχείο, χτισμένο το 2004, δημιούργημα εμπνευσμένης αρχιτεκτονικής και με όλες τις σύγχρονες ανέσεις.
Παροχές Δωματίων: Στα ευρύχωρα και καλαίσθητα δωμάτια του Volos Palace
κυριαρχούν τα φίνα ξύλινα έπιπλα, οι ζεστές χρωματικές πινελιές, οι βελούδινες
υφές και τα πολυτελή μαρμάρινα μπάνια. Το ξενοδοχείο προσφέρει συνολικά
72 χώρους φιλοξενίας, που διακρίνονται σε δίκλινα Standard, Deluxe, τρίκλινα,
καθώς και σουίτες Junior και Deluxe. Όλα διαθέτουν κλιματισμό, διπλά τζάμια,
μαρμάρινο μπάνιο, σεσουάρ, είδη προσωπικής φροντίδας, γραφείο εργασίας,
μίνι μπαρ, δορυφορική TV, χρηματοκιβώτιο, απευθείας τηλέφωνο, δωρεάν
Internet.
Παροχές Ξενοδοχείου: Οι εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου έχουν σχεδιαστεί να
προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και διευκολύνσεις στους επισκέπτες
του. Στο κεντρικό εστιατόριο «Ιάσων» θα απολαύσετε το πρωινό και τα γεύματά
σας. Στο Coffee shop σερβίρεται καφές ή ποτό αργότερα μέσα στη μέρα, σε μια
ατμόσφαιρα που αποπνέει γούστο. Στο σαλόνι και στις αίθουσες έχετε τη δυνατότητα να περάσετε άνετα τις κοινωνικές σας στιγμές. Τέλος, υπάρχουν χώροι
διασκέδασης, καθώς και ιδιωτικός χώρος στάθμευσης για τους πελάτες
Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με ημιδιατροφή και εορταστικά τα οποία
δίνονται στο XENIA PALACE PORTARIA
4 ημέρες / 3 νύχτες
5 ημέρες / 4 νύχτες
2κλινο θέα πόλη
209€
255€
2κλινο μερική θέα θάλασσα
227€
289€
2κλινο deluxe θέα θάλασσα
250€
320€
3ο άτομο θέα πόλη
142€
174€
3ο άτομο έως 10 ετών
60€
80€
3ο άτομο 11 έως 12 ετών
100€
125€
1κλινο θέα πόλη
320€
395€
Εκδρομή με πούλμαν Βόλος-Πορταριά-Μακρινίτσα-Μηλιές-Βυζίτσα-Τσαγκαράδα
Αναχ.: 6 Απριλίου, 4 & 5 ημέρες
4 ημέρες / 3 νύχτες
5 ημέρες / 4 νύχτες
Τιμή κατ’ άτομο
2κλινο θέα πόλη
295€
363€
2κλινο μερική θέα θάλασσα
310€
394€
2κλινο deluxe θέα θάλασσα
335€
425€
3ο άτομο θέα πόλη
225€
280€
3ο άτομο έως 10 ετών
150€
185€
3ο άτομο 11 έως 12 ετών
192€
240€
1κλινο θέα πόλη
405€
499€
ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Anemolia Mountain Resort 4* Grand Meteora 4* Superior
Αράχωβα

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Καλαμπάκα

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY
FRIENDLY

Το Anemolia Mountain Resort 4* βρίσκεται στο πιο όμορφο σημείο της κοσμοπολίτικης Αράχωβας, με μοναδική
θέα στον Παρνασσό και την κοιλάδα των Δελφών. Λόγω της θέσης του αποτελεί ιδανικό ορμητήριο για αποδράσεις και περιηγήσεις στην περιοχή.
Παροχές Δωματίων: Στο Anemolia Μountain Resort θα επιλέξετε ανάμεσα σε δίκλινα Standard δωμάτια,
Executive, Mini Chalet/Σουίτες και Executive Σουίτες, ανάλογα με τις ανάγκες σας και το πλήθος της παρέας. Ο
βασικός εξοπλισμός των δωματίων περιλαμβάνει μπάνιο ή ντους, διπλό κρεβάτι, ιδιωτικό μπαλκόνι, τηλεόραση
και μίνι ψυγείο.
Παροχές Ξενοδοχείου: Ξεκινήστε τη μέρα σας με το απολαυστικό πρωινό από τον μπουφέ του Anemolia, που
περιλαμβάνει ποικιλία από παραδοσιακά προϊόντα, ζεστά και κρύα εδέσματα. Το απόγευμα, μετά τις εξορμήσεις
και τις περιπέτειές σας, απολαύστε τη ζεστασιά του τζακιού με θέα την κοιλάδα των Δελφώv. Στο εστιατόριο
του Anemolia θα γευθείτε λαχταριστές δημιουργίες της Ελληνικής παραδοσιακής και διεθνούς κουζίνας. Δεν
πρέπει να παραλείψετε να κολυμπήσετε στην υπέροχη θερμαινόμενη εσωτερική πισίνα του ξενοδοχείου, με
μοναδική θέα στην κοιλάδα των Δελφών. Όσοι δεν θέλουν να αποχωριστούν την καθημερινή τους άσκηση,
μπορούν να κάνουν την προπόνησή τους στο μικρό αλλά σύγχρονο και εξοπλισμένο γυμναστήριο με σάουνα.

Εορταστικό Πρόγραμμα

✿ Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ
✿ Μ. Παρασκευή: Δείπνο σε πλούσιο μπουφέ με νηστίσιμες και μη επιλογές
✿ Μ. Σάββατο: Παραδοσιακό Αναστάσιμο δείπνο
✿ Κυριακή του Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα με ζωντανή μουσική
✿ Ελεύθερη χρήση της εσωτερικής πισίνας και του γυμναστηρίου
Τιμή κατ’ άτομο με ημιδιατροφή και μεταφορά με το δικό σας ΙΧ (χωρίς εκδρομές)
6/4 3 νύχτες
5/4 4 νύχτες
2κλινο Standard
199€
255€
2κλινο Executive
255€
330€
3ο άτομο
135€
170€
1κλινο Standard
305€
390€
1ο παιδί 7-12
55€
65€
Family Chalet*
780€
990€
1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ! *Τιμή για όλο το κατάλυμα για 2 ενήλικες με 2 παιδιά έως 12 ετών.
Τιμή κατ’ άτομο ημιδιατροφή και μεταφορά με πούλμαν, εκδρομές
Αναχώρηση 6/4 ΟΔΙΚΗ
6/4 Early Booking
6/4
2κλινο Standard
251€
279€
2κλινο Executive
293€
325€
3ο άτομο
207€
230€
1κλινο Standard
329€
365€
1ο παιδί 4-6 ετών
99€
110€
1ο παιδί 7-12 ετών
131€
145€
Περιλαμβάνονται: ✿ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν ✿ Ξενάγηση
στο µουσείο των Δελφών από επίσηµο ξεναγό ✿ Το εισιτήριο για τα Τριζόνια ✿ Διαµονή στο ξενοδοχείο Anemolia
Mountain Resort 4* στην Αράχωβα ✿ Ηµιδιατροφή καθηµερινά ✿ Αναστάσιµο δείπνο & Πασχαλινό γεύµα με
ζωντανή μουσική στη θέση της ηµιδιατροφής ✿ Λαµπάδα για την Ανάσταση ✿ Αρχηγός/συνοδός ✿ Ασφάλεια
αστικής ευθύνης EARLY BOOKING -έως 6/3 κ αι για περιορισμένο αριθμό θέσεων
ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY
FRIENDLY

Μια «ανάσα» από τους επιβλητικούς βράχους, το Grand Meteora Hotel 4* θα σας προσφέρει φιλοξενία υψηλού επιπέδου, ζεστή ατμόσφαιρα και επιπλέον εύκολη μετακίνηση προς τα μοναστήρια. Θα το βρείτε στο Καστράκι, μόλις 2χλμ. από την Καλαμπάκα,
350χλμ. περίπου από την Αθήνα, 240χλμ. από τη Θεσσαλονίκη.
Παροχές Δωματίων: Το Grand Meteora Hotel διαθέτει 111 ευρύχωρα δωμάτια, σχεδιασμένα και διακοσμημένα βάσει των καλύτερων προδιαγραφών φιλοξενίας. Έχουν
χρησιμοποιηθεί χρώματα θερμά και επίπλωση σε κλασικό μίνιμαλ ύφος, ενώ στον
εξοπλισμό των δωματίων περιλαμβάνονται μπανιέρα, μεγάλη ντουλάπα, κλιματισμός,
ψυγείο, χρηματοκιβώτιο, τηλεόραση, Wi-Fi, μεγάλα παράθυρα και βεράντες, σεσουάρ
και αξεσουάρ υγιεινής.
Παροχές Ξενοδοχείου: Όσον αφορά τις κοινόχρηστες παροχές, υπάρχει μεγάλος χώρος υποδοχής, εστιατόριο με δυνατότητα να εξυπηρετήσει 250 άτομα, καφέ-μπαρ με
εκπληκτική θέα στα Μετέωρα για τα ροφήματα, αναψυκτικά και ποτά σας όλη μέρα,
σαλόνι με τζάκι, αίθουσα τηλεόρασης, δωρεάν πάρκινγκ και δωρεάν Wi-Fi σε όλους
τους χώρους.

Τιμές κατ΄άτομο με Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα και μεταφορά		
με το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές):
6/4, 7/4
6/4
4 ημέρες / 3 νύχτες
5 ημέρες / 4 νύχτες
2κλινο
249€
310€
3ο άτομο
195€
235€
1κλινο
330€
390€
1ο παιδί 3-10
120€
160€
2ο παιδί 3-10
120€
160€
Ανάσταση στη σκιά των Μετεώρων Καλαμπάκα
Τιμή κατ’ άτομο ημιδιατροφή και μεταφορά με πούλμαν, εκδρομές
Αναχώρηση 6/4 ΟΔΙΚΗ 4, 5 ημέρες
6/4 4 ημέρες
2κλινο
319€
3ο άτομο
280€
1κλινο
385€
1ο παιδί 4-6 ετών
205€
ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

6/4 5 ημέρες
395€
335€
465€
245€

Περιλαμβάνονται:

✿ Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν ✿ Διαμονή
στο ξενοδοχείο Grand Meteora 4* Sup ✿ Ημιδιατροφή καθημερινά, Αναστάσιμο
δείπνο και Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής ✿ Λαμπάδα για την Ανάσταση ✿ Αρχηγός/συνοδός ✿ Ασφάλεια αστικής ευθύνης Δεν περιλαμβάνονται:
✿ Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου✿ Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους ✿ Ό,τι
δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα.
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Galini Wellness Spa & Resort 5*
Σε μικρή απόσταση από την Αθήνα (μόνο 150 χλμ βόρεια) και σε μία πανέμορφη
τοποθεσία γεμάτη με ευκαλύπτους, το ξενοδοχείο αποτελεί ιδανική αφετηρία για
μακρινούς περιπάτους και ορειβασία, εκδρομές στο κοντινό χιονοδρομικό κέντρο
του Παρνασσού ή για επισκέψεις στα μοναστήρια των Μετεώρων, τους Δελφούς, τις
Θερμοπύλες και πολλούς ακόμη ενδιαφέροντες προορισμούς. Το Galini Wellness
Spa, 3.000 τ.μ. σας προσφέρει πάνω από 200 θεραπείες προσώπου, σώματος καθώς και μασάζ, που όλα διέπονται από την Ανατολική φιλοσοφία, χρησιμοποιώντας
τις θεραπευτικές ιδιότητες των ιαματικών νερών της περιοχής. 2 θερμαινόμενες
εσωτερικές πισίνες (1 με θαλασσινό νερό και 1 με ιαματικό νερό), Jacuzzi, σάουνα,
rasul, χαμάμ, γυμναστήριο, κομμωτήριο.
Παροχές Δωματίων: Για τη διαμονή σας το Galini Wellness Spa & Resort προσφέρει 224 δωμάτια, ανάμεσά τους 3 σουίτες και μία Προεδρική, θέα θάλασσα ή
βουνό. Διαθέτουν πολυτελή επίπλωση με χαλιά, αυτόνομη θέρμανση, δορυφορική
TV, ψυγείο, λουτρό με μπανιέρα και στεγνωτήρα μαλλιών, μπαλκόνι/ βεράντα, μίνι
μπαρ κ.ά.
Παροχές Ξενοδοχείου: Στο Galini Wellness Spa & Resort λειτουργούν ακόμα εστιατόριο με πλούσιο Μεσογειακό μπουφέ, μπαρ, αίθουσα TV, δωρεάν Wi-Fi, παρκινγκ, καθώς και γήπεδα για αθλοπαιδιές και παιδική χαρά. Τα παιδιά της παρέας
θα παρακολουθήσουν ένα πλούσιο
πρόγραμμα ψυχαγωγίας, που περιλαμβάνει δημιουργική απασχόληση από ειδικούς.
Για τους μικρούς μας φίλους: Καθημερινή παιδική απασχόληση για παιδιά ηλικίας
άνω των 3 ετών με μουσικά παιχνίδια, κατασκευές και προβολές DVD
Χαλάρωση και υγεία: Ζήστε την εμπειρία των θεραπευτικών και χαλαρωτικών ιδιοτήτων των ιαματικών νερών από την ιαματική πηγή των Καμένων Βούρλων που
θεωρούνται από τα σπανιότερα στον κόσμο όσον αφορά την υψηλή συγκέντρωση
φυσικών μέταλλων και αλάτων. Οι θερμές πηγές περιλαμβάνουν ένα συνδυασμό
μετάλλων και χημικών στοιχείων από το υπέδαφος σε θερμοκρασία που συχνά ξεπερνά τους 80 βαθμούς Κελσίου. Τα θερμά νερά των πηγών έχουν συνεπώς σχεδόν
την ίδια σύνθεση με αυτή του ανθρώπινου σώματος. Και επειδή είναι φυσικά θερμά,
τα μέταλλα που περιέχουν απορροφώνται άμεσα από το σώμα μας. Το αποτέλεσμα είναι να καταπραΰνονται και να χαλαρώνουν οι μυς αλλά και να επανακτάται η
ισορροπία και η αρμονία του νευρικού μας συστήματος. Οι θεραπευτικές ιδιότητες
είναι αποδεδειγμένες όχι μόνο σε μια σειρά από προβλήματα υγείας αλλά και στον
τομέα της ομορφιάς.
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Καμμένα Βούρλα Φθιώτιδας
Προσφορά
γι
κρατήσεις έω α
ς 1/3:
Στις

ΠΛΗΡΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦH

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY
FRIENDLY

4 διανυκτερε
ύσ
άλλη 1 ΔΩΡΕ εις,
ΑΝ!

Εορταστικό Πρόγραμμα
✿ Μ.Παρασκευή: Γεύμα και Νηστίσιμο δείπνο μπουφέ μετά τον Επιτάφιο
✿ Μ.Σάββατο: Γεύμα και Εορταστικό δείπνο μπουφέ μετά την Ανάσταση
με συνοδεία ζωντανής μουσικής
✿ Κυριακή του Πάσχα: Προσφορά ούζου στη βεράντα του ξενοδοχείου
και στη συνέχεια Εορταστικό παραδοσιακό γεύμα μπουφέ με συνοδεία ζωντανής μουσικής. Δείπνο σε μπουφέ. Ελεύθερη χρήση της
εξωτερικής ιαματικής πισίνας ανά άτομο καθημερινά.
✿ Καθημερινή παιδική απασχόληση για παιδιά άνω των 3 ετών. Μουσικά παιχνίδια, κατασκευές, προβολές dvd.
✿ Δωρεάν Wi-Fi

Τιμή κατ’ άτομο με Πλήρη διατροφή με μεταφορά το δικό σας I.X. (χωρίς εκδρομές)
7/4
6/4
3 ημέρες / 2 νύχτες 4 ημέρες / 3 νύχτες
2κλινο Standard θέα βουνό
177€
240€
2κλινο Standard θέα θάλασσα
197€
264€
2κλινο Sup. θέα θάλασσα
235€
327€
3ο άτομο
110€
165€
2ο παιδί 2-12 ετών
90€
135€
1κλινο Standard θέα βουνό
304€
405€
1κλινο Standard θέα θάλασσα
334€
435€
Family / Μεζονέτα*
554€
780€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ!
*Τιμή για όλο το κατάλυμα για έως 4 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας.

Divani Meteora Hotel 4*
Μετέωρα, Καλαμπάκα

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY
FRIENDLY

Το πλήρως ανακαινισμένο ξενοδοχείο Divani Meteora περιβάλλεται από ένα
τοπίο απέραντης φυσικής ομορφιάς, τους ιερούς βράχους των Μετεώρων και
αποτελεί τον ιδανικό τόπο απόδρασης για τους λάτρεις της υπαίθρου. Το ξενοδοχείο προσφέρει εκθαμβωτική θέα σε ένα από τα φυσικά θαύματα του
κόσμου που ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει ακόμη και από το παράθυρο
του δωματίου του.
Παροχές Δωματίων: Όλα διαθέτουν κρεβάτι Queen size ή 2 μονά κρεβάτια,
μεγάλο επαγγελματικό γραφείο, πρόσβαση Wi-Fi (με χρέωση), λουτρό με
μπανιέρα, προϊόντα φροντίδας, εξοπλισμένο μίνι μπαρ (με χρέωση), επιπλωμένο μπαλκόνι.
Παροχές Ξενοδοχείου: ρεσεψιόν, εστιατόριο, ασύρματο/ενσύρματο Internet,
ο μπουφές του πρωινού είναι ανοικτός από τις 7:00 π.μ. στο εστιατόριο Μ. Το
ξενοδοχείο διαθέτει παρκινγκ δωρεάν. Στο σπα του ξενοδοχείου, με εσωτερική πισίνα, σάουνα, χαμάμ και τζακούζι, μπορείτε να ζήσετε μια απολαυστική
εμπειρία χαλάρωσης και ευεξίας.

Εορταστικό Πρόγραμμα
✿ Πλούσιο αμερικάνικου τύπου buffet πρωινό καθημερινά.
✿ Μεγ. Πέμπτη: Μπουφέ με νηστίσιμα και μη εδέσματα
✿ Μεγ. Παρασκευή: Μπουφέ με νηστίσιμα και μη εδέσματα
✿ Μεγ. Σάββατο: Αναστάσιμο Δείπνο σερβιριζόμενο (με σαλάτες & επιδόρπια από μπουφέ)
✿ Κυριακή Πάσχα: Πασχαλινό παραδοσιακό γεύμα με αρνί σούβλας,
μουσική και διάφορα άλλα εδέσματα.
Τιμή κατ’ άτομο με ημιδιατροφή με μεταφορά το δικό σας I.X. (χωρίς εκδρομές)
7/4
6/4
3 ημέρες / 2 νύχτες 4 ημέρες / 3 νύχτες
2κλινο
180€
260€
3ο άτομο
80€
110€
3ο άτομο έως 8 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
1κλινο
300€
435€
1ο Παιδί έως 8 ετών ΔΩΡΕΑΝ.
Επιβάρυνση για Deluxe δωμάτια +20€ ανά διανυκτέρευση

Divani Palace Larissa 5*
Λάρισα

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY
FRIENDLY

Το ξενοδοχείο Divani Palace Larissa, με ιδανική τοποθεσία στην καρδιά του
εμπορικού κέντρου, σε απόσταση μόλις μερικών λεπτών από την κεντρική
πλατεία της πόλης και ακριβώς απέναντι από το αρχαίο θέατρο της Λάρισας,
άνοιξε ξανά τις πόρτες του στα τέλη του 2005 και από τότε έχει καθιερωθεί
ως το νέο πολυτελές σημείο συνάντησης στην πόλη.
Παροχές Δωματίων: Ευρύχωρο λουτρό, με μπανιέρα και προϊόντα φροντίδας. μεγάλο διπλό κρεβάτι ή 2 μονά κρεβάτια, επαγγελματικό γραφείο,
πανέμορφη θέα της πόλης, αυτόνομος κλιματισμός, δωρεάν ασύρματη
πρόσβαση στο διαδίκτυο (Wi-Fi), ηλεκτρονικό χρηματοκιβώτιο δωματίου,
τηλεόραση LCD, μίνι μπαρ.
Παροχές Ξενοδοχείου: Δωρεάν ασύρματο Internet. Η ρεσεψιόν είναι ανοικτή 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα. Προσφέρεται πλουσιοπάροχο πρωινό σε μπουφέ. Ακόμη διαθέτει 24ωρη υπηρεσία In-Room
Dining, spa, Μπαρ, εστιατόριο «Πηνειός» με εκλεκτές σπεσιαλιτέ της ελληνικής κουζίνας.

Εορταστικό Πρόγραμμα

✿ Πλούσιο αμερικάνικου τύπου buffet πρωινό καθημερινά
✿ Μεγ. Πέμπτη: Μπουφέ με νηστίσιμα και μη εδέσματα
✿ Μεγ. Παρασκευή: Μπουφέ με νηστίσιμα και μη εδέσματα
✿Μ
 εγ. Σάββατο: Αναστάσιμο Δείπνο σερβιριζόμενο (τσουρεκάκι, κουλουράκια και αυγά κόκκινα στους πελάτες, στο κουβέρ τους)
✿Κ
 υριακή Πάσχα: Πασχαλινό παραδοσιακό γεύμα με αρνί σούβλας και
διάφορα άλλα εδέσματα.
Τιμή κατ’ άτομο με ημιδιατροφή με μεταφορά το δικό σας I.X. (χωρίς εκδρομές)
3 ημέρες / 2 νύχτες 4 ημέρες / 3 νύχτες
2κλινο				
150€		
3ο άτομο				
80€		
3ο άτομο έως 8 ετών				
Δωρεάν		
1κλινο				
230€		
1ο Παιδί έως 8 ετών ΔΩΡΕΑΝ.
Επιβάρυνση για Deluxe δωμάτια +20€ ανά διανυκτέρευση

220€
110€
Δωρεάν
340€
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Grecotel Larissa Imperial 5*
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY
FRIENDLY

Το 5 αστέρων Larissa Imperial βρίσκεται στις παρυφές της πόλης της Λάρισας. Ένα ξενοδοχείο κόσμημα σε
έναν από τους καλύτερους τόπους για να χαρείτε την ομορφιά και τη γενναιοδωρία της Ελληνικής φύσης.
Παροχές Δωματίων: Το ξενοδοχείο διαθέτει 87 Superior guestrooms, 54 Bungalows κι 9 Σουίτες, υπέροχα
σχεδιασμένα σε κλασσικό ύφος και διακοσμημένα με αριστοκρατικά έπιπλα που αποδίδουν πολυτέλεια και
στυλ. Όλα είναι πλήρως εξοπλισμένα με μεγεθυντικό καθρέπτη, στεγνωτήρα μαλλιών, πολυτελή καλλυντικά,
μπουρνούζια, πετσέτες, παντόφλες, ηλεκτρονικό χρηματοκιβώτιο, ψυγείο, απευθείας τηλεφωνική γραμμή,
τηλεφωνητή, δωρεάν Wi-Fi, δορυφορική Τηλεόραση, Hi-Fi CD Players, αυτόνομο κλιματισμό-θέρμανση,
ανιχνευτές καπνού.
Παροχές Ξενοδοχείου: Εστιατόριο «Imperial», The Lounge Bar, Pool Bar, εξωτερική πισίνα και τζακούζι, εσωτερική πισίνα και Τζακούζι, συνεδριακοί χώροι, δωρεάν σύνδεση WiFi, ιδιωτικό παρκινγκ, ανέσεις για άτομα
με κινητικές δυσκολίες. Spa: «Imperial Health Spa», μια όαση χαλάρωσης, όπου σώμα και πνεύμα αναζωογονούνται μέσα σε απόλυτη ηρεμία. Πισίνα, Jacuzzi, σάουνα, χαμάμ και ένα υπερσύγχρονο γυμναστήριο στην
διάθεσή σας. Αφεθείτε στα χέρια των ειδικών και νιώστε την ευεξία που προσφέρει το φυτικό βασίλειο με
ένα πρόγραμμα αρωματοθεραπείας με αιθέρια έλαια. To Spa θα είναι ανοιχτό καθημερινά 13:00- 21:00 εκτός
Κυριακής (για άτομα ηλικίας πάνω από 14 ετών).
Για το Spa Δεν επιτρέπεται η χρήση εσωτερικής πισίνας, χαμάμ, σάουνας και γυμναστηρίου στο Imperial Health
Spa σε παιδιά κάτω των 14 ετών
Για τους μικρούς μας φίλους:

Θα υπάρχει χώρος με παιχνίδια και παιδικό σινεμά!

Εορταστικό Πρόγραμμα

✿ Καθημερινά πλούσιο πρωινό
✿ Μεγ. Παρασκευή: δείπνο με πλούσια παραδοσιακά πιάτα
✿Μ
 εγ. Σάββατο: Αναστάσιμο δείπνο σε μπουφέ με εδέσματα, μαγειρίτσα, κόκκινα αυγά και άλλα πιάτα.
✿ Κ υριακή Πάσχα: Στον κήπο του ξενοδοχείου θα υπάρχει μπουφέ με τσίπουρα και μεζεδάκια καθώς θα ψήνεται στη σούβλα ο οβελίας.
✿ Πλούσιο πασχαλινό μεσημεριανό γεύμα με παραδοσιακά πιάτα.
✿ Δώρο οι λαμπάδες σε όλους τους πελάτες το Μεγ. Σάββατο
✿ Δ ωρεάν χρήση εσωτερικής πισίνας, χαμάμ, σάουνας και γυμναστηρίου στο
Imperial Health Spa.
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Λάρισα

Τιμή κατ’ άτομο με ημιδιατροφή με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
6/4
5/4 & 6/4
4 ημέρες / 3 νύχτες
5 ημέρες / 4 νύχτες
2κλινο Bungalow
220€
272€
2κλινο sup KK
235€
290€
3ο άτομο
60€
75€
1κλινο Bng
340 €
425€
1κλινο Sup
370€
458€
1ο παιδί 6-12 ετών
30€
37€
1o παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ

Θεσσαλική Πασχαλιά

4

ημ.
Συνοπτικό πρόγραμμα
Κοζάνη - Σιάτιστα - Χάνι Χατζηγώγου - Μπουχάρια & Νοχτάρια
Μεγ. Παρασκευή: Αθήνα - Λάρισα. Περιήγηση, χρόνος ελεύθερος για να επισκεφθείτε τα φημισμένα μεζεδοπωλεία, τα τσιπουράδικα αλλά και την τεράστια αγορά. Τακτοποίηση στο υπερπολυτελές ξενοδοχείο GRECOTEL
LARISSA IMPERIAL 5* Deluxe. Το βράδυ δείπνο και παρακολούθηση της ακολουθίας του Επιταφίου.
Μεγ. Σάββατο: Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και υπέροχη ημέρα για Σιάτιστα (Βυζαντινό μουσείο) - Κοζάνη Σαραντάπορο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και ξεκούραση Το βράδυ θα σας προσφέρουμε τη λαμπάδα σας
και θα μεταβούμε για την Ανάσταση. Ακολουθεί το Αναστάσιμο δείπνο με παραδοσιακή μαγειρίτσα και άλλα
εδέσματα.
Κυριακή του Πάσχα: Πασχαλιά, γλέντι & Imperial Spa!!! Χριστός Ανέστη! Το παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία
στο χώρο της πισίνας του έχει αρχίσει και τσιπουρομεζέδες σας προσφέρονται συνοδεία μουσικής. Το μεσημέρι,
στο Πασχαλινό τραπέζι θα κυριαρχεί ο οβελίας σούβλας και πολλά ακόμα πλούσια εδέσματα. Το απόγευμα θα
μεταβούμε για περίπατο στο κέντρο της πόλης. Επιστροφή το βράδυ.
Δευτέρα: Μπουχάρια & Νοχτάρια - Αθήνα
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή καθημερινά, στην οποία συμπεριλαμβάνεται το
Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι, εκδρομές
4 ημέρες
2κλινο Bungalow
312€
2κλινο sup KK
325€
3ο άτομο
168€
1κλινο Bng
429€
1κλινο Sup ΚΚ
455€
3ο άτομο 0-6 ετών
95€
3ο άτομο 6-12 ετών
140€

Barcelo Hydra Beach Resort 5*

Πλέπι Αργολίδας

Ένα ειδυλλιακό Μεσογειακό resort με απόλυτα σύγχρονο και διεθνή χαρακτήρα, που όμως
αποπνέει αμείωτο το αυθεντικό «άρωμα» Ελλάδας… Το αγαπημένο Hydra Beach με τις
347 πολυτελέστατες καμπάνες του βρίσκεται ακριβώς δίπλα στη θάλασσα, 7 χλμ. από την
Ερμιόνη, στο Πλέπι, απέναντι από την Ύδρα. Από την Αθήνα απέχει μόλις 2 ώρες οδικώς.
Πρόσφατα το ξενοδοχείο πέρασε στη διαχείριση του διεθνούς οργανισμού Barcel Hotels &
Resorts και έχει μετατραπεί σε ένα σύγχρονο Village με μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών, που
έχουν ως στόχο την άψογη εξυπηρέτηση των πελατών του.
Παροχές Δωματίων: Όλα τα δωμάτια είναι ευρύχωρα και σύγχρονα σχεδιασμένα, εξοπλισμένα με όσα χρειάζονται για άνετη και ταυτόχρονα πολυτελή διαμονή. Οι επισκέπτες
μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δωμάτια, μπανγκαλόου και σουίτες, καθώς και τη θέα
που προτιμούν.
Παροχές Ξενοδοχείου: Για την ψυχαγωγία και τη φροντίδα των φιλοξενούμενων υπάρχουν
τέσσερα εστιατόρια, πέντε μπαρ, παιδική χαρά, παιδότοπος, παιδική απασχόληση, πισίνα,
ωραίοι κήποι, παραλία μήκους 520 μ., πανέμορφοι κήποι έκτασης 100 στρεμμάτων, Spa
1600 τ.μ. με γυμναστήριο, υδρομασάζ, σάουνα, χαμάμ, θερμαινόμενη πισίνα. Οι νεαροί
φιλοξενούμενοι μπορούν να απασχοληθούν δημιουργικά με τα ειδικά προγράμματα που
διεξάγονται για ηλικίες 4 έως 11 ετών, ή να παίξουν στην παιδική χαρά και τον παιδότοπο
Πάσχα & Αγίου Πνεύματος 2018
Τιμή κατ’ άτομο με All Inclusive, με μεταφορά το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
Διαν/σεις
2
3
2κλινο Sup GV
194€
269€
1κλινο
270€
380€
2κλινο Dlx GV
199€
279€
3o άτομο
-30%
-30%
1ο παιδί έως 11 ετών
ΔΩΡΕΑΝ
2ο παιδί έως 11 ετών
104€
156€
2κλινο Dlx BF
-50%
-50%
1ο παιδί έως 11 ετών
ΔΩΡΕΑΝ
2ο παιδί έως 11 ετών
133€
199€
2κλινο Bng Sup GV
212€
299€
1ο παιδί έως 2
ΔΩΡΕΑΝ
*Family Bng 2+2
575€
862€
**Family Bng 3+1
620€
932€
Μετά την λήξη του early booking προσαύξηση +10%
1o παιδί έως 11 ετών ΔΩΡΕΑΝ! *Τιμή για όλο το κατάλυμα για 2 ενήλικες με 2 παιδιά έως 11 ετων.
**Τιμή για όλο το κατάλυμα για 3 ενήλικες με 1 παιδί έως 11 ετων. Επιβάρυνση για θέα θάλασσα: 9€ το
άτομο τη βραδιά Sup: Superior, Dlx: Deluxe, Bng: Bungalow, BF: Beach Front GV: θέα κήπος Τα Superior
έχουν μέγιστη χωρητικότητα 2 ενήλικες & 1 παιδί έως 11 ετών. Τα Superior Bungalows έχουν μέγιστη
χωρητικότητα 2 ενήλικες & 1 βρέφος. Οι ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν το φόρο διανυκτέρευσης
4,00€ / δωμάτιο / ημέρα.

All INCLUSIVE

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY
FRIENDLY

Εορταστικό Πρόγραμμα

Μ.Πέμπτη & Μ.Παρασκευή Ποτό καλωσορίσματος κατά την άφιξη, Μπουφές
με νηστίσιμα και διεθνή εδέσματα στο εστιατόριο Le Chef μεσημέρι, βράδυ.
Διαθέσιμα κεριά Δωρεάν για τον επιτάφιο.
✿Μ
 . Σάββατο: Πρωϊνός μπουφές με Πασχαλινά εδέσματα, μεσημέρι μπουφές με νηστίσιμα και διεθνή εδέσματα, πριν από την Ανάσταση, ελαφρύς
απογευματινός νηστίσιμος μπουφές, Ανάσταση στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Θερμησίας. Δωρεάν κεριά διαθέσιμα στη ρεσεψιόν. Μετά την
Ανάσταση: Πλούσιος εορταστικός μπουφές με παραδοσιακή μαγειρίτσα
και τη συνοδεία Ελληνικής ζωντανής μουσικής, στο εστιατόριο Le Chef.
✿Κ
 υριακή του Πάσχα: Πλούσιος Πασχαλινός πρωινός μπουφές. Ψήσιμο
του παραδοσιακού Οβελία μπροστά στη θάλασσα, με θέα την μαγευτική
Ύδρα. Κέρασμα με ελληνικούς μεζέδες, κρασί, ούζο και τσίπουρο, με τη
συνοδεία μουσικής και Ελληνικών παραδοσιακών χορών. Μεσημέρι:
Εορταστικός Πασχαλινός μπουφές με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής.
Βραδυνός μπουφές με διεθνή και μεσογειακά εδέσματα
✿ Δευτέρα του Πάσχα: Πρωινός μπουφές με ελληνικά και διεθνή εδέσματα. Μεσημεριανός & βραδινός μπουφές.
✿ Στα γεύματα περιλαμβάνoνται: εμφιαλωμένο νερό, βαρελίσιο κρασί,
βαρελίσια μπύρα, αναψυκτικά, χυμοί, ζεστοί καφέδες και ροφήματα, σε
μορφή self-service.
Ο κατάλογος των μπαρ περιλαμβάνει: αναψυκτικά, χυμούς, βαρελίσια
μπύρα, βαρελίσιο κρασί, τοπικά ποτά, ζεστούς καφέδες και ροφήματα, επιλεγμένα κοκτέηλ και παγωτά. Μπουφές με δωρεάν σνακ ς στο μπιτς μπαρ
Mistral. Εισαγόμενα ποτά και κρύοι καφέδες με επιπλέον χρέωση. Καθημερινό ψυχαγωγικό πρόγραμμα στο Mini Club για τα παιδιά 4 έως 12 ετών, με
παιχνίδια, χορούς, βάψιμο πασχαλινών αυγών και διακόσμηση λαμπάδων.
Ελεύθερες αθλητικές δραστηριότητες: μπίτς βόλεϋ, ποδόσφαιρο 8 X 8, τένις, ρακέτες παραλίας, πινγκ-πονγκ και βόλτα με κανό στον Αργοσαρωνικό
κόλπο. Με επιπλέον χρέωση: μηχανοκίνητα θαλάσσια σπορ και η V.I.P. παραλία Super Beach με κρεβάτια Balinese και Lounge.
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Amalia Hotel Meteora 4*
Καλαμπάκα

SMART
All INCLUSIVE

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY
FRIENDLY

Βρίσκεται στη Θεόπετρα Καλαμπάκας, μέσα σε 50 στρέμματα καταπράσινων κήπων, κτισμένο παραδοσιακά και πλήρως εναρμονισμένο με το περιβάλλον. Το τοπίο συμπληρώνεται με μια μεγάλη
πισίνα, αίθριο με τρεχούμενο νερό και με θέα στους ιερούς βράχους των Μετεώρων.
Παροχές Δωματίων: 170 άνετα δωμάτια και 2 σουίτες, με σύγχρονες ανέσεις, με καλαίσθητη επίπλωση και διακοσμημένα με υφάσματα σε ζεστές αποχρώσεις. Όλα διαθέτουν δορυφορική τηλεόραση με επίπεδη οθόνη, κλιματισμό/θέρμανση, ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο, ψυγείο, γραφείο,
μπανιέρα, τηλέφωνο στο δωμάτιο και στο λουτρό, σεσουάρ, προϊόντα προσωπικής περιποίησης.
Για τους μικρούς μας φίλους:
Kid’s Club, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με διευρυμένο ωράριο και Έλληνες παιδαγωγούς

Εορταστικό Πρόγραμμα

✿ Πλούσιους μπουφέδες πρωί, μεσημέρι και βράδυ.
✿ Μ. Πέμπτη & Μ. Παρασκευή: με νηστίσιμα και μη. Δωρεάν ντόπιο κρασί σε καράφα,
μπύρες και αναψυκτικά σε όλα τα φαγητά.
✿ Μ. Σάββατο: Λαμπάδες για την Ανάσταση, θα μοιραστούν σε μικρούς και μεγάλους το
βράδυ. Τσουρέκια και κόκκινα αυγά. Αναστάσιμο Δείπνο με παραδοσιακή μαγειρίτσα.
✿ Κυριακή του Πάσχα: ψήσιμο των αρνιών. Μετά τις 11:00 π.μ. ανοίγει μπουφέ με ουζομεζέδες και μουσική. Πασχαλινό γεύμα σε μπουφέ, με οβελία, κοκορέτσι και άλλα μαγειρευτά, και ακολουθεί Πασχαλινό γλέντι.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ: Καφέδες (στιγμιαίος κρύος, ζεστός, γαλλικός), αναψυκτικά, κρασί, μπύρα, αφεψήματα & νερό, όλες τις μέρες, όλη μέρα! Καθημερινά (εκτός Κυριακής Πάσχα) ζεστά & κρύα
σνακ, πίτες, σάντουιτς, ποικιλία από γλυκά, κουλουράκια και κρουασάν 10:00-12:00 & 15:0018:00 στο μπαρ. Ψητά καλαμπόκια κάθε μέρα 16:00 - 18:00
Τιμή κατ’ άτομο με το δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με ΠΑΡΟΧΕΣ EXTRA SMART ALL INCLUSIVE καθημερινά από
τις 10:00 έως 24:00 καθημερινά στην οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο Δείπνο, το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι,
ζωντανή μουσική & πλούσια παιδική απασχόληση
4ημ. /3 νύχτες
5ημ. / 4 νύχτες
2κλινο
245€
307€
3ο άτομο
185€
230€
3ο άτομο έως 10 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
4ο άτομο έως 10 ετών
120€
150€
1κλινο
367€
469€
Οικογενειακή Προσφορά: 2 παιδιά έως 10 ετών σε ξεχωριστό δωμάτιο έκπτωση 15% στην
συνολική τιμή του δικλίνου
Τιμή κατ’ άτομο με το πούλμαν με ημιδιατροφή και ΠΑΡΟΧΕΣ EXTRA SMART ALL INCLUSIVE, από 18:00
έως 24:00 καθημερινά στην οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο Δείπνο, το Πασχαλινό γεύμα με
γλέντι, ζωντανή μουσική & πλούσια παιδική απασχόληση.
4 ημέρες
5 ημέρες
2κλινο
289€
359€
3ο άτομο
239€
295€
3ο άτομο έως 10 ετών
150€
180€
4ο άτομο έως 10 ετών
182€
228€
1κλινο
382€
487€
ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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Amalia Hotel Delphi 4*
Δελφοί

ΠΛΗΡΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦH

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY
FRIENDLY

Το ξενοδοχείο Amalia Hotel Delphi 4* βρίσκεται σε ένα εντυπωσιακό σημείο στους πρόποδες του Παρνασσού σε μια πλαγιά στην έξοδο της πόλης των Δελφών προσφέροντας συγκλονιστική θέα από την κοιλάδα
έως τη θάλασσα, την Ιτέα και το υπέροχο Γαλαξίδι. Απέχει λίγα λεπτά από τον αρχαιολογικό χώρο των
Δελφών και το μουσείο, το ναό του Απόλλωνα και την Κασταλία πηγή. Η κοσμοπολίτικη Αράχωβα που φημίζεται για τη γαστρονομία της βρίσκεται σε απόσταση μόλις 10 χιλιομέτρων. Είναι ένα ιστορικό ξενοδοχείο
πλήρως εναρμονισμένο με τον περιβάλλοντα χώρο με κυρίαρχα υλικά την πέτρα και το μάρμαρο έργο του
φημισμένου αρχιτέκτονα Νίκου Βαλσαμάκη.
Παροχές Δωματίων: διαθέτει 180 άνετα δωμάτια του μοιράζονται σε 4 επίπεδα όλα διαθέτουν ασύρματη
πρόσβαση στο Internet, δορυφορική τηλεόραση, ψυγείο, χρηματοκιβώτιο, μπανιέρα, τηλέφωνο, προϊόντα
περιποίησης, κλιματισμός, θέρμανση.
Παροχές Ξενοδοχείου: Λειτουργεί όλο το χρόνο και διαθέτει εξωτερική πισίνα, φιλόξενο lounge με τζάκι,
εστιατόριο.

Εορταστικό Πρόγραμμα

✿ Μ.Παρασκευή: Πλούσιο δείπνο σε μπουφέ, με νηστίσιμα και μη.
✿ Μ. Σάββατο: Λαμπάδες για την Ανάσταση, θα μοιραστούν σε μικρούς και μεγάλους
το βράδυ. Πλούσιο γεύμα σε μπουφέ, με νηστίσιμα και μη & εορταστικό Αναστάσιμο
δείπνο με παραδοσιακή μαγειρίτσα.
✿ Κυριακή του Πάσχα: ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Ψήσιμο των αρνιών από νωρίς το πρωί, ενώ
μετά τις 11:00 π.μ. ανοίγει μπουφέ με ουζομεζέδες και μουσική. Πασχαλινό γεύμα σε
μπουφέ, με οβελία, κοκορέτσι, πλούσιες σαλάτες και άλλα μαγειρευτά. Πασχαλινό γλέντι με ζωντανή μουσική Το βράδυ δείπνο σε μπουφέ.
✿ Δευτέρα & Τρίτη: Γεύμα και δείπνο σε μπουφέ (για τους διαμένοντες).
✿ ΕΠΙΠΛΕΟΝ: Δωρεάν ντόπιο κρασί σε καράφα, μπύρες & αναψυκτικά σε όλα τα φαγητά.
Ψητά κάστανα ή καλαμπόκια κάθε μέρα 16:00 - 18:00. Mini Club με διευρυμένο ωράριο
και εξειδικευμένους Έλληνες παιδαγωγούς
Τιμή κατ’άτομο με το δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές), με ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ καθημερινά στην οποία
συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο Δείπνο & το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι & ζωντανή μουσική, πακέτο απεριορίστων
ποτών (κρασί-μπύρα-αναψυκτικά) στο φαγητό & πλούσια παιδική απασχόληση
4ημ. /3 νύχτες
5ημ. / 4 νύχτες
2κλινο
249€
310€
3ο άτομο
185€
225€
3ο άτομο έως 10 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
4ο άτομο έως 10 ετών
120€
145€
1κλινο
378€
479€
Τιμή κατ’άτομο με το πούλμαν, με ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ καθημερινά στην οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο Δείπνο
& το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι & ζωντανή μουσική, πακέτο απεριορίστων ποτών (κρασί μπύρα-αναψυκτικά) στο φαγητό
& πλούσια παιδική απασχόληση.
Αναχ.: 6 Απριλίου, 4 & 5 ημέρες
4 ημέρες
5 ημέρες
2κλινο
298€
372€
3ο άτομο
235€
289€
3ο άτομο έως 10 ετών
150€
180€
4ο άτομο έως 10 ετών
185€
230€
1κλινο
410€
518€
ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Amalia Hotel Nauplia 4* Sup.
Ναύπλιο

ΠΛΗΡΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦH

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY
FRIENDLY

Το ξενοδοχείο Αμαλία, κτισμένο με σεβασμό στην αρχιτεκτονική της πόλης, είναι ένα
νεοκλασσικό κτίσμα με άπλετους χώρους και μεγάλους κήπους το οποίο ανακαινίστηκε πλήρως το 2008.
Παροχές Δωματίων: Τα 170 πολυτελή και άνετα δωμάτια και η μία σουίτα του είναι
κτισμένα σε τρία επίπεδα ανάμεσα σε άνετα σαλόνια και ευρύχωρους διαδρόμους
και περιβάλλονται από καταπράσινους κήπους με λουλούδια. Οι χώροι υποδοχής,
τα μεγάλα του σαλόνια με τα τζάκια, είναι διακοσμημένα με κομψά έπιπλα και ζεστά
χρώματα.
Παροχές Ξενοδοχείου: Το ξενοδοχείο διαθέτει χώρους όπως το café δίπλα στη πισίνα, το αίθριο, το μπαρ με τους αναπαυτικούς καναπέδες και το τζάκι, καθώς και
την καλοκαιρινή βεράντα. Το εστιατόριο δίπλα στον κήπο προσφέρει όλα τα γεύματα.
Γύρω από τη μεγάλη πισίνα οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν ένα δροσιστικό
κοκτέιλ κι ένα ελαφρύ σνακ.
Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ καθημερινά
στην οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο Δείπνο & το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι &
ζωντανή μουσική, πακέτο απεριορίστων ποτών (κρασί-μπύρα-αναψυκτικά) στο φαγητό &
πλούσια παιδική απασχόληση.
4 ημ. / 3 νύχτες 5ημ. / 4 νύχτες
2κλινο
245€
310€
3ο άτομο
185€
229€
3ο άτομο έως 10 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
4ο άτομο έως 10 ετών
120€
150€
1κλινο
378€
480€
Οικογενειακή Προσφορά: 2 παιδιά έως 10 ετών σε ξεχωριστό δωμάτιο έκπτωση 15% στην συνολική
τιμή του δικλίνου.
Αναχ.: 6 Απριλίου, 4 & 5 ημέρες. Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
καθημερινά στην οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο Δείπνο & το Πασχαλινό γεύμα με
γλέντι & ζωντανή μουσική, πακέτο απεριορίστων ποτών (κρασί - μπύρα - αναψυκτικά) στο
φαγητό & πλούσια παιδική απασχόληση.
4 ημέρες
5 ημέρες
2κλινο
305€
379€
3ο άτομο
225€
276€
3ο άτομο έως 10 ετών
150€
190€
4ο άτομο έως 10 ετών
184€
230€
1κλινο
420€
530€
Οικογενειακή Προσφορά: 2 παιδιά έως 10 ετών σε ξεχωριστό δωμάτιο έκπτωση 15% στην συνολική
τιμή του δικλίνου.
ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Amalia Hotel Olympia 4*
Ολυμπία

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY
FRIENDLY

Γιορτινό και φιλόξενο. Βρίσκεται μέσα σ’ ένα καταπράσινο τοπίο 30 στρεμμάτων και
συνδυάζει την ενέργεια και την γαλήνη της αρχαίας Ολυμπίας προσφέροντας υψηλές
υπηρεσίες φιλοξενίας. Φωτεινά δωμάτια, καλλωπισμένοι κήποι, μεγάλη πισίνα, σαλόνι
με φιλόξενα σημεία συνάντησης, το μπαρ με το τζάκι και οι βεράντες μέσα στο πράσινο,
συνθέτουν ένα μοναδικό περιβάλλον.
Από κάθε γωνία του κατάλευκου από τα μάρμαρα σαλονιού, μπορεί ο επισκέπτης να
απολαύσει τη θέα στο πράσινο, να χαλαρώσει και να απολαύσει τις διακοπές του.Διαθέτει 147 άνετα δωμάτια που μοιράζονται σε τρία επίπεδα και είναι πλήρως εξοπλισμένα για να σας χαρίσουν μια ευχάριστη και άνετη διαμονή.

Εορταστικό Πρόγραμμα

✿ Πλούσιο πρόγευμα αμερικάνικου τύπου σε μπουφέ καθημερινά.
✿ Μ.Παρασκευή: Πλούσιο γεύμα και δείπνο σε μπουφέ, με νηστίσιμα και μη.
✿ Μ. Σάββατο: Λαμπάδες για την Ανάσταση. Πλούσιο γεύμα σε μπουφέ, με νηστίσιμα και μη & εορταστικό Αναστάσιμο δείπνο με παραδοσιακή μαγειρίτσα
✿ Κυριακή του Πάσχα: Χριστός Ανέστη ! Ψήσιμο των αρνιών απο νωρίς το πρωί, ενώ μετά τις 11:00
π.μ. ανοίγει μπουφέ με ουζομεζέδες και μουσική. Πασχαλινό γεύμα σε μπουφέ, με οβελία, κοκορέτσι, πλούσιες σαλάτες και άλλα μαγειρευτά. Πασχαλινό γλέντι με ζωντανή μουσική Το βράδυ δείπνο
σε μπουφέ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ:Καφέδες (στιγμιαίος κρύος, ζεστός, γαλλικός), αναψυκτικά, κρασί, μπύρα,
αφεψήματα & νερό, όλες τις μέρες, όλη μέρα. Καθημερινά (εκτός Κυριακής Πάσχα), ζεστά & κρύα
σνακ για δεκατιανό & απογευματινό (10:00 - 12:00 & 16:00 - 18:30) στο μπαρ. Ψητά κάστανα κάθε
μέρα 16:00 - 18:00. Mini - Club με εξειδικευμένους παιδαγωγούς . Τσουρέκια & κόκκινα αυγά σε
όλα τα δωμάτια.
Τιμή κατ’ άτομο με το δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με ΠΑΡΟΧΕΣ EXTRA SMART ALL
INCLUSIVE καθημερινά από τις 10:00 έως 24:00 καθημερινά στην οποία συμπεριλαμβάνεται
το Αναστάσιμο Δείπνο, το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι, ζωντανή μουσική & πλούσια παιδική
απασχόληση.
4 ημ. / 3 νύχτες
5ημ. / 4 νύχτες
2κλινο
225€
279€
3ο άτομο
185€
230€
3ο άτομο έως 10 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
4ο άτομο έως 10 ετών
120€
150€
1κλινο
315€
395€
Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή και ΠΑΡΟΧΕΣ EXTRA SMART ALL INCLUSIVE,
από 18:00 έως 24:00 καθημερινά στην οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο Δείπνο, το
Πασχαλινό γεύμα με γλέντι, ζωντανή μουσική & πλούσια παιδική απασχόληση.
4 ημέρες
5 ημέρες
2κλινο
275€
342€
3ο άτομο
219€
270€
3ο άτομο έως 10 ετών
145€
180€
4ο άτομο έως 10 ετών
184€
230€
1κλινο
350€
444€
ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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Alkyon Resort Hotel & Spa 5*

Βραχάτι Κορινθίας

Ένα υπέροχο ξενοδοχειακό συγκρότημα χτισμένο σε μια έκταση 23 στρεμμάτων γεμάτα φοίνικες, λεύκες, ελιές και υπέροχα λουλούδια. και με μεγάλη
επιλογή σε διαφορετικούς τύπους δωματίων με υψηλές υπηρεσίες, καλύπτει
τις ανάγκες και των πλέον απαιτητικών επισκεπτών. Απολαύστε το φετινό
Πάσχα με γευστικούς νηστίσιμους μπουφέδες, ένα παραδοσιακό αναστάσιμο
δείπνο και την ημέρα του Πάσχα λάβετε ενεργό μέρος στο σούβλισμα του
αρνιού και ακολουθήστε το χορευτικό μας συγκρότημα σε παραδοσιακούς
χορούς, όπως επιβάλλει το έθιμο των ημερών!
Παροχές Δωματίων: Standard δωμάτια, Superior, Deluxe με μεγάλη βεράντα. Διαμερίσματα των 2 δωματίων με πολυκουζινάκι και μεζονέτες όλα με
κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση τηλέφωνο, μίνι μπαρ, χρηματοκιβώτιο,
στεγνωτήρα μαλλιών, μπαλκόνι.
Παροχές Ξενοδοχείου: Εξωτερική πολυμορφική πισίνα 613 m2, ξαπλώστρες
και τραπέζια περιμετρικά της πισίνας, ομπρέλες, εξωτερική πισίνα 130 m2
κατάλληλη για αναζωογονητική σωματική άσκηση και ιδανική για βουτιές όλο τον χρόνο, μπαρ πισίνας, εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα 18Χ5μ.
Jacuzzi 29 m2, εστιατόριο, μπαρ, σνακ μπαρ, άνετα σαλόνια με τζάκι, μπιλιάρδο, αίθουσα ηλεκτρονικών παιχνιδιών, αίθουσα για χαρτάκι, γωνία
internet, μουσικές βραδιές. Υπηρεσίες Spa Center: Turkish bath, Hamam,
Sauna, Spa jet, spa Suite, ειδική καμπίνα, υδρομασάζ, διπλό Jacuzzi. Για
τους μικρούς μας φίλους: Παιδική χαρά με κούνιες, τραμπάλες, μονόζυγα,
πολυμορφικά παιχνίδια.

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

2 ΠΑΙΔΙΑ
ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY
FRIENDLY

ΔΩΡΟ: Καλ
αθάκι
με κουλου
ράκια
και κόκκιν
α αυγά,
Αναστάσι
μα
κεριά.

Εορταστικό Πρόγραμμα
✿ Ποτό καλωσορίσματος & καλαθάκι με κουλουράκια και κόκκινα αυγά.
✿ Αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα και κόκκινα αυγά.
✿ Ούζο και ποικιλία μεζέδων την Κυριακή του Πάσχα.
✿ Πασχαλινό γεύμα με παραδοσιακούς χορούς και γλέντι με μουσική
από DJ.
✿ Δωρεάν χρήση της εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας και του γυμναστηρίου.

Τιμή κατ’ άτομο με ημιδιατροφή με μεταφορά το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
7/4
6/4
5/4
3 ημ. / 2 νύχτες 4 ημέρες / 3 νύχτες 5 ημέρες / 4 νύχτες
2κλινο Standard
188€
249€
295€
2κλινο Superior
207€
278€
332€
2κλινο Executive
226€
309€
371€
2κλινο J.Suite
275€
385€
470€
3ο άτομο
-30%
-30%
-30%
1κλινο Standard
287€
375€
430€
Μεζονέτα*
512€
705€
865€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! 2ο παιδί έως 3 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε Superior & Junior Suite!
2ο παιδί 4-12 ετών -50% σε Superior & Junior Suite.
*Τιμή για όλο το κατάλυμα για έως 4 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας.
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Delphi Beach 3* Sup
Ερατεινή, Φωκίδος

ΠΛΗΡΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦH

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY
FRIENDLY

Μια «ανάσα» από το Γαλαξίδι, το Delphi Beach ανοίγει ένα παράθυρο στο πέλαγος και κλείνει
μέσα του τις πιο όμορφες στιγμές των διακοπών σας! Ιδανικός προορισμός για ξεκούραση και
χαλάρωση, σε μικρή απόσταση αλλά μακριά από το άγχος της πόλης. Στο Delphi Beach 3* Sup
θα νιώσετε την απαράμιλλη αυθεντική περιποίηση και την πιο ζεστή φιλοξενία, από την πρώτη
κιόλας μέρα διαμονής. Η απόσταση του ξενοδοχείου οδικώς από την Αθήνα είναι περίπου 3 ώρες
(230χλμ.), ενώ από την Πάτρα το Delphi Beach απέχει κάτι λιγότερο από μία ώρα οδήγησης (περίπου 75χλμ.).
Παροχές Δωματίων: διαθέτει 177 δωμάτια σε ένα κεντρικό κτίριο. Θα βρείτε δύο τύπους δωματίων, Standard και Superior (τα τελευταία ανακαινισμένα το 2011), όπου μπορούν να διαμείνουν
μέχρι 3μελείς-4μελείς οικογένειες, με αυτόνομο κλιματισμό, ψυγείο, δορυφορική TV, τηλέφωνο,
ενσύρματο Internet ή Wi-Fi, ιδιωτικό μπαλκόνι κ.ά.
Παροχές Ξενοδοχείου: Σε ένα μαγευτικό φυσικό περιβάλλον που έχει χαρακτηριστεί περιοχή
του δικτύου Natura, το ανακαινισμένο ξενοδοχείο Delphi Beach συνδυάζει σπάνιες ομορφιές της
φύσης μεταξύ βουνού και θάλασσας. Είναι χτισμένο με τέτοιο τρόπο ώστε η ανεμπόδιστη θέα προς
τη θάλασσα να κόβει την ανάσα. Για τις ώρες της αναψυχής σας στο Delphi Beach θα βρείτε μπαρ,
σαλόνι, αίθουσα δορυφορικής TV, παιδότοπο/παιδική χαρά. Οι χώροι εστίασης είναι πολλοί και
τα είδη κουζίνας που σερβίρονται ποικίλλουν, ενώ τα ονόματα των εστιατορίων είναι δανεισμένα
από τα νησιά των Κυκλάδων και την Ελληνική μυθολογία. Το ξενοδοχείο προσφέρει επιπλέον
δωρεάν χώρο στάθμευσης, ενώ διαθέτει εγκαταστάσεις φιλικές και προσβάσιμες για τα άτομα
με κινητικές δυσκολίες.

Εορταστικό Πρόγραμμα

Καθημερινά ✿ Πρόγευμα, γεύμα, δείπνο από πλούσια μπουφέ καθημερινά, (τη Μεγάλη Παρασκευή και το
Μεγάλο Σάββατο και με νηστίσιμες επιλογές). ✿ περιόριστη κατανάλωση ποτών (μη εμφιαλωμένα) κατά τη
διάρκεια όλων των γευμάτων και δείπνων (κρασί λευκό, ροζέ, κόκκινο, μπύρα, αναψυκτικά, εμφιαλωμένο νερό
σε καράφες). ✿ Απογευματινό σνακ (16:30 - 18:30) με καφέ φίλτρου, τσάϊ και κουλουράκια. ✿ Παιδική απασχόληση καθημερινά 11:00 - 13:00 & 17:00 - 20:00 στην ειδική εξοπλισμένη αίθουσα με Ελληνίδες παιδαγωγούς
για την δημιουργική απασχόληση των παιδιών, άνω των 3 ετών. ✿ Γηπέδα τένις, μπάσκετ, πινγκ - πονγκ,
(ρακέτες και μπάλες χωρίς χρέωση), του γυμναστηρίου, της παιδική χαράς
Μ. Σάββατο ✿ Αναστάσιμο δείπνο 00:00 έως 01:30 π.μ. (στη θέση του δείπνου του Μεγ.Σαββάτου), με τσουρέκια, κόκκινα αυγά, παραδοσιακή μαγειρίτσα, πλήρες μπουφέ.
Κυριακή του Πάσχα ✿ ψήσιμο αρνιών στην παραλία (καιρού επιτρέποντος) με ουζομεζέδες.
✿ Πασχαλινό γεύμα με οβελία, κοκορέτσι και άλλα εδέσματα σε μπουφέ. ✿ Παραδοσιακό γλέντι ✿ Αίθουσα
ντίσκο “Διόνυσος” το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα. ✿ Δευτέρα του Πάσχα ✿ Γεύμα μπουφέ για όσους θα
έχουν ξεκινήσει τη διατροφή τους με δείπνο την ημέρα της άφιξης.
Τιμή κατ’ άτομο με το δικό σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με πλήρη διατροφή και ποτά στην οποία
συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι με ζωντανή μουσική.
3ημ. /2 νύχτες*
4ημ. /3 νύχτες
2κλινο θέα κήπο
139€
179€
3ο άτομο
110€
138€
3ο άτομο ως 12 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
4ο άτομο ως 12 ετών**
89€
109€
1κλινο θέα κήπο
190€
255€
Επιβάρυνση για θέα θάλασσα 5€/ άτομο τη νύχτα (μονόκλινα 10€) * Οι τιμές για δύο νύχτες ισχύουν για περιορισμένο
αριθμό δωματίων. ** Διαμονή σε κουκέτα περιορισμένος αριθμός δωματίων.
Για οικογένειες με 2 παιδιά έως 12 ετών δυνατότητα διαμονής σε δωμάτια με ενδιάμεση πόρτα, με έκπτωση - 5% στο
δωμάτιο των παιδιών.

Kalamaki Beach 4*
Καλαμάκι Κορινθίας

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΚΑΙ ΚΡΑΣΙ

2 ΠΑΙΔΙΑ
ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY
FRIENDLY

Από τα πιο μοντέρνα ξενοδοχεία στην Κόρινθο, το Kalamaki Beach Hotel 4*
πρόσφατα ανακαινίστηκε πλήρως, έτσι ώστε να προσφέρει στους επισκέπτες
ακόμη πιο άνετη διαμονή, με μοντέρνες παροχές και υπηρεσίες. Βρίσκεται
πολύ κοντά στον Ισθμό της Κορίνθου, το Λουτράκι με το περίφημο Καζίνο, τα
Καλάβρυτα, τη Ζήρεια και τα ορεινά θέρετρα της Κορινθίας.
Παροχές Δωματίων: Ογδόντα πανέμορφα, ανακαινισμένα δωμάτια, με ανέσεις
και παροχές που υπόσχονται άνετη διαμονή, σας περιμένουν στο Kalamaki
Beach. Διαθέτουν θέα στο Σαρωνικό και την πράσινη όαση των πεύκων που
περιστοιχίζει το ξενοδοχείο. Επιπλέον, όλα τα δωμάτια έχουν αποκλειστικής
χρήσης βεράντες για πλήρη ιδιωτικότητα και άνεση, είναι ευρύχωρα και πολύ
φωτεινά. Υ πάρχουν μονόκλινα δωμάτια, καθώς και πολυτελή δίκλινα και τρίκλινα με θέα είτε στη θάλασσα είτε στον κήπο. Όλα είναι άνετα με λειτουργικά
έπιπλα σε γήινους χρωματικούς τόνους, κλιματισμό, Wi-Fi, ιδιωτικά μπάνια,
σεσουάρ, χρηματοκιβώτια, απευθείας τηλεφωνικές γραμμές, τηλεόραση με
δορυφορικά κανάλια και μίνι μπαρ. Τα δίκλινα δωμάτια με θέα στον κήπο
ή τη θάλασσα διαθέτουν δύο μονά ή ένα διπλό κρεβάτι. Επιπλέον, ορισμένα
από τα δίκλινα δωμάτια ενώνονται με εσωτερική πόρτα για να εξυπηρετήσουν
οικογένειες.
Παροχές Ξενοδοχείου: Το Kalamaki Beach Hotel διαθέτει εστιατόριο με
μπουφέ και a la carte μενού και δύο μπαρ. Στο εστιατόριο του ξενοδοχείου,
με καταπληκτική θέα στην πισίνα, αλλά και στην παραλία, θα γευθείτε νόστιμα
πιάτα από τη διεθνή και Ελληνική κουζίνα. Επίσης, οι επισκέπτες μπορούν να
δοκιμάσουν ελαφρά σνακ, αναψυκτικά, καφέ και ποτά στο Kalamaki Beach
Lounge Bar, που διαθέτει και ειδικό χώρο για barbeque. Υπάρχουν ακόμα
σάλα τηλεόρασης, αίθουσα μπιλιάρδου, παιδική χαρά, γήπεδο τένις, γήπεδο
βόλεϊ, πινγκ πονγκ.

Εορταστικό Πρόγραμμα

✿ Ημιδιατροφή & κρασί κατά τη διάρκεια των γευμάτων.
✿ Αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα και κόκκινα αυγά.
✿ Πασχαλινό γεύμα και γλέντι στον κήπο του ξενοδοχείου με μουσική
Τιμές κατ΄άτομο με Ημιδιατροφή & κρασί και μεταφορά με το δικό σας Ι.Χ (χωρίς εκδρομές)
7/4 3 ημέρες / 2 νύχτες
6/4 4 ημέρες / 3 νύχτες
2κλινο
155€
232€
3ο άτομο
70€
100€
1κλινο Eco*
220€
330€
1κλινο
270€
405€
2ο παιδί 7-12
70€
100€
1ο παιδί έως 12 ετών & 2ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ! *Economy: Περιορισμένος αριθμός δωματίων στον ημιώροφο χωρίς
μπαλκόνι. Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν: 35€ το άτομο
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Nautica Bay 3*
Πόρτο Χέλι

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY
FRIENDLY

Σε μία από τις πιο όμορφες και γραφικές περιοχές της Ελλάδος, στον κόλπο
του Πόρτο Χέλι, βρίσκεται το ξενοδοχείο Nautica Bay. Είναι πανοραμικά τοποθετημένο απέναντι από τις κοσμοπολίτικες Σπέτσες και μόλις 1.200 μέτρα
από το κέντρο του χωριού, διαθέτει έναν πανέμορφο κήπο 35 στρεμμάτων
και προσφέρει πληθώρα επιλογών και παροχών στους φιλοξενούμενους.
Παροχές Δωματίων: Αυτόνομο κλιματισμό, Μικρό ψυγείο, TV 32’’ με όλα τα
κύρια Ελληνικά κανάλια, Χρηματοκιβώτιο, Στεγνωτήρα μαλλιών, Πρόσβαση
στο internet.
Παροχές Ξενοδοχείου: Πισίνα, παιδική πισίνα, οργανωμένη παραλία με
Beach Bar, ξαπλώστρες και ομπρέλες ΔΩΡΕΑΝ, Μπαρ περιμετρικά της πισίνας, παιδική χαρά, εστιατόριο με θέα στο Πόρτο Χέλι, χειμερινό Disco Bar,
πινγκ πονγκ και μπιλιάρδο, αίθουσα επιτραπέζιων παιχνιδιών, 2 γήπεδα
tennis, μίνι γκόλφ, κατάστημα ειδών πρώτης ανάγκης, parking ΔΩΡΕΑΝ
Για τους μικρούς μας φίλους:
Καθημερινή παιδική απασχόληση 09:30 έως 18:30 για παιδιά άνω των 3
ετών με κατασκευές, ζωγραφιές, ομαδικά παιχνίδια κ.ά.

Εορταστικό Πρόγραμμα
✿ Κ αθημερινά: πρωινό & δείπνο σε πλούσιο εορταστικό και παραδοσιακό μπουφέ
✿Μ
 . Παρασκευή: Νηστίσιμο δείπνο
✿Μ
 . Σάββατο: Αναστάσιμο δείπνο (00.30-02.00) με μαγειρίτσα και άλλα εδέσματα
✿ Κ υριακή του Πάσχα: Οβελίας και κοκορέτσι στην σούβλα με ζωντανή μουσική
✿ Δ ωρεάν Wi-Fi -- Δωρεάν υπαίθριο πάρκινγκ
Τιμή κατ’ άτομο με ημιδιατροφή με μεταφορά το δικό σας I.X. (χωρίς εκδρομές)
		
3 νύχτες
4 νύχτες
5 νύχτες
Δίκλινο Bungalow
175€
225€
265
3ο άτομο ενήλικας
135€
175€
205€
3ο άτομο παιδί έως 12 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
4ο άτομο παιδί έως 6 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
Δίκλινο με κουκέτα*
455€
575€
670€
Connecting Room*
615€
775€
910€
Μονόκλινο Bungalow
245€
315€
370€
Επιβάρυνση για θέα θάλασσα 10€ το δωμάτιο ημερησίως | Το 2ο παιδί είναι δωρεάν μόνο στο
κρεβάτι των γονιών | *Οι τιμές αφορούν 2 ενήλικες & 2 παιδιά στο σύνολο
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Messina Resort 4*
Kυπαρισσία

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

To Μessina Resort Hotel είναι μια σύγχρονη ξενοδοχειακή μονάδα στη
Μεσσηνία Καλαμάτα (έτος λειτουργίας 2006) και βρίσκεται στον παραθαλάσσιο οικισμό Καλού Νερού σε απόσταση μόλις 7 χλμ. από τη γραφική
Κυπαρισσία. Το συγκρότημα είναι χτισμένο ακριβώς μπροστά στη θάλασσα
σε παραδοσιακή αρχιτεκτονική, προσφέροντας μία ήσυχη, άνετη και ποιοτική φιλοξενία. Οι επισκέπτες μπορούν να χαρούν τον ήλιο και την θάλασσα
στην παραλία που εκτείνεται ακριβώς μπροστά από το Messina Resort Hotel
ή εάν προτιμούν να περάσουν την ημέρα τους στην πισίνα του ξενοδοχείου
απολαμβάνοντας τον καφέ ή το ποτό τους, ατενίζοντας το απέραντο γαλάζιο
του Ιονίου πελάγους.
Παροχές Δωματίων: Η μονάδα αποτελείται από 10 κτίρια με 64 ιδιαίτερα
ευρύχωρα δωμάτια, που διακρίνονται σε δίκλινα, διαμερίσματα και μεζονέτες, με θέα κήπο, διπλό κρεβάτι και καναπέ κρεβάτι, μπάνιο, τηλέφωνο,
μίνι μπαρ, δορυφορική TV, μουσική, κλιματισμό, σεσουάρ. Το συγκρότημα
διαθέτει 38 ευρύχωρα στούντιο περίπου 35 τ.μ. το καθένα. Όλα τα στούντιο
διαθέτουν καθιστικό, μπάνιο με μπανιέρα, μεγάλη ευρύχωρη βεράντα. Οι
σουίτες, περίπου 40 τ.μ., έχουν ξεχωριστή είσοδο και οι μεζονέτες, περίπου
41 τ.μ., είναι διαμερίσματα δύο επιπέδων με εσωτερική σκάλα.
Παροχές Ξενοδοχείου: διαθέτει εστιατόριο, μπαρ, καθιστικό, χώρο τηλεόρασης, mini club για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών, μπαρ και
εστιατόριο δίπλα, στην πισίνα, Wi-Fi, πάρκινγκ.

Εορταστικό Πρόγραμμα
✿Μ
 .Σάββατο: Αναστάσιμο δείπνο με πατροπαράδοτα εδέσματα και απεριόριστη κατανάλωση ποτών (κρασί, μπύρα, αναψυκτικό)
✿Κ
 υριακή του Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα με γλέντι και απεριόριστη κατανάλωση ποτών (κρασί, μπύρα, αναψυκτικό)
Τιμή κατ’ άτομο με ημιδιατροφή με μεταφορά το δικό σας I.X. (χωρίς εκδρομές)
		
7/4
6/4
		
2 νύχτες
3 νύχτες
2κλινο Studio
119€
155€
3ο άτομο Studio
95€
115€
1κλινο Studio
160€
210€
2κλινο Μεζονέτα
129€
170€
3ο άτομο Μεζονέτα
105€
130€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! 2ο παιδί έως 12 ετών -50%.

Aks Porto Heli 4* Sup.

Πόρτο Χέλι

Το ξενοδοχείο Aks Porto Heli 4* Superior βρίσκεται στο Πόρτο Χέλι, ιδανικά χτισμένο σχεδόν πάνω
στη θάλασσα, με άμεση πρόσβαση στην παραλία που απλώνεται ακριβώς μπροστά του. Η μίνιμαλ
διακόσμηση διαμορφώνει ένα καλόγουστο περιβάλλον και τα δωμάτια με μαγευτική θέα στον καταγάλανο κόλπο του Πόρτο Χελίου, κάνουν την διαμονή αξέχαστη.
Παροχές Δωματίων: Διαθέτει 204 δωμάτια και 9 σουίτες, τα περισσότερα από τα οποία έχουν θέα
στη θάλασσα. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν: αυτόνομο κλιματισμό, ψυγείο, σεσουάρ, ιδιωτικό μπαλκόνι,
δορυφορική τηλεόραση, ευρύχωρο μαρμάρινο μπάνιο.
Παροχές Ξενοδοχείου: 2 πισίνες (παιδική και ενηλίκων), γυμναστήριο, φύλαξη παιδιών (κατόπιν ζήτησης), beach volley, ταχυδρομείο, ping - pong, παιδική χαρά, mini - club με ειδικούς παιδαγωγούς
και καθημερινές δραστηριότητες για τους μικρούς φίλους, αίθουσα μπριτζ & τηλεόρασης, αίθουσα
Internet, ασύρματο ευρυζωνικό Internet σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους, κομμωτήριο, minimarket, κατάστημα ρούχων & αξεσουάρ, κεντρικό εστιατόριο Μυκήνες, εστιατόριο Αίολος δίπλα στην
πισίνα, Electra bar, beach bar. Κ.ά.

Εορταστικό πακέτο

✿ Καθημερινά πλούσιοι μπουφέδες (πρωί-μεσημέρι-βράδυ) με μεγάλη ποικιλία για όλη την
οικογένεια, στο κεντρικό εστιατόριο Μυκήνες ✿ Self-service παροχές 10:00-23:00, με αναψυκτικά, χυμούς, φιλτραρισμένο νερό βρύσης, βαρελίσια μπύρα, κρασί λευκό & κόκκινο, καφέδες
(φίλτρου, ελληνικός, νεσκαφέ, φραπέ), αφεψήματα, παγωτά.
✿ Στο κεντρικό μπαρ διασκέδαση με μουσική και κρύα και ζεστά σνακς (self - service) 10:3012:30 & 15:00-18:30. ✿ Ειδικευμένοι παιδαγωγοί θα απασχολούν τα μικρά αλλά και τα μεγάλα
παιδιά, παιδικά πάρτι, τουρνουά με επιτραπέζια παιχνίδια, κυνήγι θησαυρού, βραδιές σινεμά
κ.α., σε ειδικά διαρρυθμισμένη αίθουσα. ✿ Τουρνουά επιτραπέζιων παιχνιδιών για ενήλικες και
διάφορες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις Η λειτουργία του προγράμματος Extra Smart all inclusive
(χωρίς βαριά αλκοολούχα, ουίσκι, βότκα, κλπ.) είναι μεταξύ 07:30 - 23:00. Μετά τις 23:00 οποιαδήποτε κατανάλωση γίνεται χρεώνεται κανονικά. Εξαιρείται το δείπνο του Μεγάλου Σαββάτου,
το οποίο περιλαμβάνεται στο εορταστικό πρόγραμμα του all inclusive.
***ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην ξεχάσετε να ενημερώσετε τον Maitre για την κράτηση του τραπεζιού σας για
το Αναστάσιμο δείπνο και για το μεσημέρι της Λαμπρής
Τιμή κατ΄άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με EXTRA SMART ALL INCLUSIVE καθημερινά στο οποίο
συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο Δείπνο & το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι, πλούσιο Εορταστικό πρόγραμμα, ζωντανή
μουσική & οργανωμένη παιδική απασχόληση
4ημ. / 3 νύχτες
5ημ. 4 νύχτες
2κλινο θέα κήπος
235€
286€
2κλινο θέα θάλασσα
247€
299€
3ο άτομο θέα κήπο
179€
215€
3ο άτομο θέα θάλασσα
187€
225€
3ο άτομο έως 12 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
4ο άτομο έως 12 ετών θέα κήπο
155€
190€
4ο άτομο έως 12 ετών θέα θάλασσα
162€
199€
1κλινο θέα κήπο
369€
455€

SMART
All INCLUSIVE

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY
FRIENDLY

Συνοπτικό Πρόγραμμα Οργανωμένης Εκδρομής
Μ.Παρασκευή: Αθήνα-Ναύπλιο-Πόρτο Χέλι
Μ.Σάββατο: Σπέτσες. Επιστροφή Πόρτο Χέλι, γεύμα,το βράδυ παρακολούθηση της Αναστάσιμης λειτουργίας και πλούσιο Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία! Προσφορά ούζου, μεζέδων, παραδοσιακοί χοροί, γλέντι με ορχήστρα. Το απόγευμα επίσκεψη στην “νησιωτική” Ερμιόνη για να
παρακολουθήσουμε το κάψιμο του Ιούδα με βεγγαλικά και πυροτεχνήματα.
Δευτέρα: Γαλατάς - Πόρος - απογευματινή βόλτα στο Πόρτο Χέλι.
Τρίτη: Πόρτο Χέλι – Αθήνα
Τιμή κατ΄άτομο με πούλμαν με EXTRA SMART ALL INCLUSIVE καθημερινά στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο
Δείπνο & το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι, πλούσιο Εορταστικό πρόγραμμα, ζωντανή μουσική & οργανωμένη παιδική
απασχόληση
Αναχ.: 6 Απριλίου, 4 & 5 ημέρες
4 ημέρες
5 ημέρες
2κλινο θέα κήπος
315€
389€
2κλινο θέα θάλασσα
325€
402€
3ο άτομο θέα κήπο
259€
315€
3ο άτομο θέα θάλασσα
266€
325€
3ο άτομο έως 12 ετών
95€
120€
4ο άτομο έως 12 ετών θέα κήπο
239€
299€
4ο άτομο έως 12 ετών θέα θάλασσα
251€
315€
1κλινο θέα κήπο
445€
555€
1κλινο θέα θάλασσα
467€
575€
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✿ Εκδρομές, μεταφορές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν. ✿ Διαμονή
στο AKS PORTO HELI 4* στο Πόρτο Χέλι ✿ Μεταφορά με ναυλωμένο σκάφος στις Σπέτσες για την παρακολούθηση του Επιταφίου ✿ Υπερπλήρης διατροφή & παροχές ✿ EXTRA SMART ALL INCLUSIVE
καθημερινά όπως φαίνεται στο πρόγραμμα παροχών (ποτά, σνακς κλπ.). ✿ Το Αναστάσιμο δείπνο και
το πλούσιο εορταστικό Πασχαλινό γεύμα με διασκέδαση, γλέντι, χορό και τραγούδι. ✿ Ποτό υποδοχής.
✿ Καλαθάκι με τσουρέκι, κουλουράκια και πασχαλινά αυγά στο δωμάτιό σας. ✿ Λαμπάδα για την
Ανάσταση. ✿ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς ως 75 ετών. ✿ Αρχηγός /
Συνοδός ✿ Φ.Π.Α.
✿ Επιβάρυνση μεταφοράς Αθήνα - AKS PORTO HELI - Αθήνα, με επιτάφιο & Ανάσταση € 40 το άτομο.
✿ Επιβάρυνση μεταφοράς, με ιδιωτικό σκάφος, στις Σπέτσες για τον επιτάφιο € 14 το άτομο.
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: Α) Παιδιά 0 έως 12 ετών σε ξεχωριστό δωμάτιο, - 30% έκπτωση.
Β) Ένα παιδί 0 έως 12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με έναν γονέα, χρέωση μονοκλίνου. Γ) Δύο παιδιά 0
έως 12 ετών στο ίδιο δωμάτιο με έναν γονέα, χρέωση δικλίνου.
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Club Hotel Casino Loutraki 5*
Λουτράκι

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

2 ΠΑΙΔΙΑ
ΔΩΡΕΑΝ

EARLY
BOOKING

Σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα το Club Hotel Casino Loutraki, σας φιλοξενεί στις
εκσυγχρονισμένες υποδομές του με όλη την πολυτέλεια, την υψηλή αισθητική και το εντυπωσιακό design που αρμόζουν στις ανάγκες σας.
Παροχές Ξενοδοχείου: Οι εγκαταστάσεις πλαισιώνονται από το Oasis Wellness Center Body
& Soul Experience, μια «όαση» γαλήνης, ευεξίας και αναζωογόνησης, από το Pirates club
για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών και από πολυτελή καταστήματα. Aποκορύφωμα της διασκέδασης και των δυνατών εμπειριών, αποτελεί το Casino Loutraki φιλοξενώντας
80 τραπέζια και 1.000 υψηλής τεχνολογίας Slots Machines σε έναν κόσμο γεμάτο φώτα,
ενθουσιασμό και υψηλές υπηρεσίες!
Παροχές Δωματίων: Στα δωμάτια και τις σουίτες του Club Hotel Casino Loutraki, η αίσθηση
της ποιότητας και της πολυτέλειας κυριαρχεί παντού. Από την ιδιαίτερη διακοσμητική άποψη,
την άνετη και λειτουργική διαρρύθμιση και τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό, μέχρι τα μαρμάρινα μπάνια, όλα είναι ειδικά σχεδιασμένα για να προσφέρουν μια μοναδικά απολαυστική
διαμονή.
Σε όλα τα δωμάτια υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, δωρεάν wi-fi, κλιματισμός,
τηλεόραση με δορυφορικά κανάλια διεπιλογικό σύστημα πληροφοριών, όπως εμφάνιση του
λογαριασμού στην οθόνη, μηνύματα, Pay TV αλλά και μια ποικιλία από interactive video
games. Το συγκρότημα διαθέτει ξεχωριστά δωμάτια για άτομα με ειδικές ανάγκες, διαμορφωμένα κατάλληλα για να παρέχουν άνεση και ασφάλεια. Επίσης, υπάρχουν δωμάτια για μη
καπνίζοντες, καθώς και δωμάτια που επικοινωνούν διαμέσου εσωτερικής πόρτας.
Τα 255 Deluxe Sea View και Executive Mountain View δωμάτια του ξενοδοχείου πλήρως
εξοπλισμένα, εξασφαλίζουν μια ειδυλλιακή ατμόσφαιρα για αναψυχή ενώ ατέλειωτες γαστρονομικές περιηγήσεις σε ανεξερεύνητες γεύσεις και υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, υπόσχονται τα 5 εξαιρετικά εστιατόρια του συγκροτήματος, Oceanos, Aquarius, Deep Blue,
Sushiro και Neptune.

Εορταστικό Πρόγραμμα

✿ Δείπνο τη Μ.Παρασκευή ή Δευτέρα του Πάσχα
✿ Δείπνο Μ. Σαββάτου
✿ Πασχαλινό γεύμα την Κυριακή του Πάσχα
✿ Δωρεάν ψυχαγωγικές δραστηριότητες και παχνίδια για παιδιά 4-12 ετών στο
“Loutraki Pirates Club”.
Τιμές κατ΄άτομο με Ημιδιατροφή και μεταφορά με το δικό σας ΙΧ (χωρίς εκδρομές)
6/4, 7/4 3 νύχτες
2κλινο Executive θέα βουνό
280€
2κλινο Deluxe θέα θάλασσα
315€
3ο άτομο
195€
1κλινο Executive θέα βουνό
440€
1κλινο Deluxe θέα θάλασσα
520€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε Executive & Deluxe! 2ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε Deluxe! Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις με προκαταβολή έως 19/3.
Μετά επιβάρυνση +15% περίπου. Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν 30€ το άτομο.
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Grecotel Filoxenia Hotel 4*
Καλαμάτα

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

EARLY
BOOKING

Το Filoxenia Hotel βρίσκεται στους πρόποδες του Ταΰγετου, στα περίχωρα της Καλαμάτας και περιβάλλεται από τη μαγευτική ύπαιθρο και τα γαλάζια νερά του Μεσσηνιακού Κόλπου. Το πολυτελές αυτό ξενοδοχείο ανήκει στην γνωστή αλυσίδα
της Grecotel. Έχει υποστεί ολική ανακατασκευή με ανακαίνιση των δωματίων και του περιβάλλοντος χώρου καθώς και
των αρχιτεκτονικών και εξωτερικών όψεων των κτιρίων. Είναι χτισμένο σε μια καταπράσινη περιοχή με άμεση πρόσβαση
στη θάλασσα (παραλία 300 μέτρων με λεπτό βότσαλο) η οποία είναι βραβευμένη με τη γαλάζια σημαία της Ευρώπης.
Παροχές Δωματίων: Το ξενοδοχείο διαθέτει 180 πολυτελή δωμάτια και 8 σουίτες με θέα στη θάλασσα, στην πισίνα ή στον
κήπο. Όλα είναι εξοπλισμένα με άνετα κρεβάτια, επιφάνεια εργασίας και μαρμάρινο μπάνιο. Επίσης, παρέχεται δορυφορική/συνδρομητική τηλεόραση, δωρεάν Wi-Fi και CD player.
Παροχές Ξενοδοχείου: Για την εξυπηρέτησή σας, το ξενοδοχείο διαθέτει: εξωτερική πισίνα με Jacuzzi, παιδική πισίνα,
ντους, ξαπλώστρες, αποδυτήρια, ομπρέλες και πετσέτες θαλάσσης - χωρίς επιβάρυνση, εσωτερική πισίνα με Jacuzzi
γκουρμέ κουζίνα, 3 μπαρ, εκ των οποίων το ένα στην παραλία, γήπεδο τένις με προβολείς, Olive Spa, γυμναστήριο, δωρεάν ασύρματη σύνδεση Internet, Conference Hall, βιβλιοθήκη & Play room, δωμάτια μη καπνιζόντων, ιδιωτικό χώρο
στάθμευσης.
Στο Olive Restaurant, το οποίο προσφέρει μοναδική θέα της δύσης πίσω από τον Ταΰγετο, ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει μπριζόλες στα κάρβουνα, φρέσκα θαλασσινά και αυθεντική ελληνική κουζίνα. Το Ipanema Bar προσφέρει δροσερά
ποτά, εξωτικά κοκτέιλ και σνακ, υπό τους ήχους χαλαρωτικής μουσικής.

Εορταστικό Πρόγραμμα

✿ Α ναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα την Κυριακή του Πάσχα με παραδοσιακό γλέντι
✿ Παιδική απασχόληση & πλούσιο παιδικό μπουφέ
✿ Δ ωρεάν χρήση του γυμναστηρίου, της εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας και της σάουνας
✿ Δωρεάν Wi-Fi
Τιμές κατ΄άτομο με Ημιδιατροφή και μεταφορά με το δικό σας ΙΧ (χωρίς εκδρομές)
6/4,3 νύχτες
5/4 , 4 νύχτες
2κλινο Standard
292€
341€
2κλινο Superior
322€
376€
2κλινο Deluxe
352€
411€
3ο άτομο
60€
70€
1κλινο Standard
555€
647€
Family (2+2)*
840€
980€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! *Τιμή για όλο το κατάλυμα για 2 ενήλικες με 2 παιδιά έως 12 ετών

Μεσσηνιακή Μάνη – Καλαμάτα Αναχ: 6/4
Τιμές κατ΄άτομο με Ημιδιατροφή και μεταφορά με Πούλμαν
6/4 Early booking
2κλινο Standard
356€
2κλινο Superior
385€
3ο άτομο
180€
1ο παιδί 4-12 ετών
90€
1κλινο Standard
594€
Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται µε πολυτελές κλιµατιζόµενο
πούλµαν • Διαµονή στο ξενοδοχείο Grecotel Filoxenia Hotel 4*στην Καλαµάτα • Ηµιδιατροφή
καθηµερινά • Αναστάσιµο δείπνο & Πασχαλινό γεύµα με παραδοσιακό γλέντι στη θέση της
ηµιδιατροφής • Λαµπάδα για την Ανάσταση • Η ξενάγηση στο Μυστρά • Αρχηγός/συνοδός
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης . Early booking έως 6/3 και για περιορισμένο αριθμό θέσεων.

6/4
375€
405€
189€
95€
625€

ΔΩΡΟ:
Η ξενάγη
ση
στο Μυστρ
ά

Belle Helene 3* sup
Παραλία Βαθύ, Γύθειο

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY
FRIENDLY

Το Belle Helene 3* είναι ένα ξενοδοχείο σύγχρονων ανέσεων στον Κόλπο Βαθύ του Γυθείου. Μόλις
10 χλμ. από την πόλη του Γυθείου, ο μικρός αυτός επίγειος παράδεισος, προσφέρεται για exclusive
χαλαρωτικές διακοπές, όλο το χρόνο, μακριά από την ένταση της καθημερινότητας. Στο μανιάτικο
κόλπο, σας συντροφεύει μόνο η πλούσια βλάστηση και η θαλασσινή αύρα.
Παροχές Δωματίων: standard: ασύρματο internet, T.V, αυτόνομος κλιματισμός, απευθείας τηλεφωνική γραμμή, mini fridge, σεσουάρ. superior: interactive LCD T.V, pay T.V, χρηματοκιβώτιο.
Παροχές Ξενοδοχείου: πισίνα, pool bar, γήπεδο τένις, beach volley, παιδική χαρά, μαθήματα scuba
diving και ποδηλατικές / περιπατητικές διαδρομές, το εστιατόριο VATHY BLEU, με μενού που βασίζεται
κυρίως στη μεσογειακή διατροφή, το μπαρ CIEL, το Lounge – cafe

Εορταστικό Πρόγραμμα

✿ Καθημερινά: 17:00-20:00 γαλλικός καφές και χυμοί με διάφορα βουτήματα και σνακ απεριόριστη
κατανάλωση ποτών (κρασί τοπικής παραγωγής βαρελίσια μπύρα-αναψυκτικά).
✿ 1 6:00-22:00 παιδική απασχόληση με Ελληνίδα παιδαγωγό, παιδικός κινηματογράφος και παιδότοπος με φουσκωτά (αν ο καιρός είναι καλός).
✿ Μ . Παρασκευή 20:30 δείπνο σε νηστίσιμο μπουφέ.
✿ Μ . Σάββατο 00:00 αναστάσιμο δείπνο σε μπουφέ και ζωντανή μουσική.
✿ Κ υριακή του Πάσχα 14:30 πασχαλινό γεύμα με τον παραδοσιακό οβελία σε μπουφέ και ζωντανή
Δευτέρα του Πάσχα 20:30 δείπνο σε μπουφέ.
Τιμή κατ’άτομο με δικό σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με ημιδιατροφή & ποτά στη διάρκεια των γευμάτων,
στην οποία συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα και extra παροχές*
Αναχ.: 6 Απριλίου 4 & 5 ημέρες
4 ημ. / 3 νύχτες
5 ημ. / 4 νύχτες
2κλινο
179€
229€
3ο άτομο
95€
115€
3ο άτομο έως 12 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
4ο άτομο έως 12 ετών σε 2κλινο
80€
100€
1κλινο
275€
355€
Family*
450€
590€

ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

Μυστράς-Σπάρτη-Νερόμυλος Τα λάντων-Σπήλαιο Καστανιάς-Νεάπολη Μονή Ελώνης-Λεωνίδιο-Άστρος
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελή πούλμαν • Διαμονή στο ξενοδοχείο BELLE HELENE
3* Superior στην παραλία Βαθύ Γυθείου σε δωμάτια με θέα θάλασσα • Μπουφέ πρόγευμα και ένα κύριο φαγητό καθημερινά (ημιδιατροφή) • Το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα (αντικαθιστά την ημιδιατροφή της
ημέρας) • Συμμετοχή στο Πασχαλιάτικο γλέντι • Λαμπάδα για την Ανάσταση • Αρχηγός/συνοδός • Ασφάλεια
αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75ετών • Φ.Π.Α.
Τιμή κατ’ άτομο με Πούλμαν με ημιδιατροφή & ποτά στη διάρκεια των γευμάτων, στην οποία
συμπεριλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα και extra παροχές*
Αναχ.: 6 Απριλίου 4 & 5 ημέρες
4 ημέρες
5 ημέρες
2κλινο
259€
329€
3ο άτομο
174€
218€
3ο άτομο έως 12 ετών
95€
115€
4ο άτομο έως 12 ετών * σε 2κλινο
162€
202€
1κλινο
355€
455€

Elite City Resort 4*
SMART
All INCLUSIVE

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY
FRIENDLY

Το ξενοδοχείο Elite City Resort Family Beach Hotel είναι ένα πολυτελές συγκρότημα, χτισμένο στους
πρόποδες του Ταϋγέτου και κατασκευασμένο σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις και προδιαγραφές,
με μοναδικό σκοπό την ικανοποίηση και την εξυπηρέτησή σας. Προσφέρει πολλαπλές υπηρεσίες,
που κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες του επισκέπτη και λαμβάνουν χώρα σε πλήρως
εξοπλισμένους και ανακαινισμένους χώρους!
Παροχές Δωματίων: 1 διπλό ή δύο μονά κρεβάτια, μπαλκόνι ή βεράντα, Standard TV & δορυφορική τηλεόραση, ανεξάρτητο κλιματισμό και θέρμανση, δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπανιέρα
ή ντους, είδη προσωπικής περιποίησης, πιστολάκι μαλλιών, χρηματοκιβώτιο, mini μπαρ, απευθείας
τηλεφωνική γραμμή.
Παροχές Ξενοδοχείου: Όλοι οι χώροι διαμονής είναι πλήρως ανακαινισμένοι και πληρούν όλες τις
προδιαγραφές για μια ονειρική και αξέχαστη διαμονή, κατά τη διάρκεια των διακοπών σας. Δωρεάν
ενσύρματη και ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο, στα δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους.
Γήπεδο τέννις, γήπεδο μπάσκετ, πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων και οργανωμένη παραλία,προσεγμένοι κήποι, εστιατόριο, Aqua Bar, Beach Bar.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ τι περιλαμβάνει αναλυτικά το Smart ALL INCLUSIVE στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση.
Για τους μικρούς μας φίλους!
✿ παιδική, δημιουργική απασχόληση με παιδαγωγό στο Mini Club, καθημερινά 10.00 έως 13.00 &
16.30 έως 19.00 (21/6 - 15/9) ✿ Teenagers Corner με δραστηριότητες ✿ παιδικός κινηματογράφος,
καθημερινά ✿ Μini παιδότοπο με φουσκωτά παιχνίδια, γυμναστική, ομαδικά παιχνίδια γνωριμίας
και πολλά άλλα

Εορταστικό Πρόγραμμα
SMART ALL INCLUSIVE:
✿ Πλήρης διατροφή καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ που θα σας γοητεύσει (πρωί
- μεσημέρι - βράδυ)
✿ Αναστάσιμο Δείπνο με μουσική και ελεύθερη κατανάλωση ποτών (ντόπιο κρασί, μπύρα draft, αναψυκτικά και νερό σε καράφα) Πασχαλινό παραδοσιακό
Γεύμα με ζωντανή μουσική και ελεύθερη κατανάλωση ποτών (ντόπιο κρασί,
μπύρα draft, αναψυκτικά και νερό σε καράφα)
✿ 17.00-19.00: Δωρεάν ποπ-κορν και μαλλί της γριάς στο μπαρ, (εφόσον ο καιρός
το επιτρέπει).
✿ Παιδική, δημιουργική απασχόληση με παιδαγωγό, Καθημερινά, 17.00-20.00
Παιδότοπος με φουσκωτά ξηράς και επόπτη Teenagers Corner με ηλεκτρονικά
παιχνίδια (Play station, X-BOX) Προβολή παιδικών ταινιών
Τιμή κατ’ άτομο με Smart All Inclusive με μεταφορά το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
3 νύχτες
4 νύχτες
2κλινο
267€
310€
3ο άτομο
189€
228€
3ο άτομο έως 12 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
4ο άτομο έως 12 ετών *
138€
135€
Μεζονέτα**
675€
790€
1κλινο
335€
379€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! * Πρόσθετη κλίνη σε δίκλινο. ** Συνολική τιμή δωματίου έως 4 άτομα (μόνο κατόπιν ζήτησης).
Επιβάρυνση για θέα θάλασσα (μόνο κατόπιν ζήτησης) € 10 το δωμάτιο τη νύχτα.
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King Iniohos Hotel 4*

Δελφοί

ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΙ
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY
FRIENDLY

Το King Iniohos Hotel 4* βρίσκεται στους Δελφούς και αποτελεί την τέλεια επιλογή
για εξορμήσεις στις γύρω περιοχές. Το ξενοδοχείο ιδανικό για τις χειμερινές σας
αποδράσεις είναι κλιματιζόμενο και διαθέτει δικό του παραδοσιακό εστιατόριο και
μεγάλο άνετο σαλόνι με μπαρ και τζάκι. Έχει εξαιρετική θέα στο βουνό του Παρνασσού και τον ειδυλλιακό Κορινθιακό Κόλπο.
Η πόλη των Δελφών,το κέντρο του κόσμου όπως αποκαλείται ή «ο Ομφαλός της
Γης», το ιερότερο λατρευτικό κέντρο και μαντείο του αρχαίου κόσμου. Χτισμένη στην
πλαγιά του δυτικού Παρνασσού σε υψόμετρο 550μ. με μαγευτική θέα που έχει χαρακτηριστεί ως ένας τόπος πραγματικής θετικής ενέργειας.
Στο ξενοδοχείο Βασιλεύς Ηνίοχος με τα ζεστά τζάκια, τα άνετα δωμάτια και τις ευρύχωρες σοφίτες θα ανακαλύψετε ένα περιβάλλον χαλάρωσης αλλά και συγκέντρωσης, ιδανικό για όσους θέλουν να απολαύσουν τις διακοπές τους στους Δελφούς.
Τιμή κατ’ άτομο με πρωινό, Αναστάσιμο δείπνο και Πασχαλινό γεύμα με ζωντανή μουσική με
μεταφορά το δικό σας I.X. (χωρίς εκδρομές)
		
3 νύχτες
4 νύχτες
2κλινο		
145€
175€
3ο άτομο		
125€
145€
3ο άτομο έως 6 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
3ο άτομο έως 7-12 ετών
85 €
105€
4ο άτομο έως 6 ετών
65€
75€
4ο άτομο έως 7-12 ετών
85 €
105€
1κλινο		
185 €
225 €

Καστροπολιτείες Λακωνίας Αναχ: 6/4 4,5 ημέρες

Κύθηρα – Μονεμβασιά – Ελαφόνησος
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 3 ή 4 διαν/σεις στο ξεν. Limira Mare 3* sup. ✿ Ημιδιατροφή καθημερινά σε πλούσιο
μπουφέ (περιλαμβάνονται το Νηστίσιμο, το Αναστάσιμο και το Πασχαλινό γεύμα) ✿ Μεταφορές – περιηγήσεις
με πολυτελές λεωφορείο, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής ✿ Το κόστος για την προαιρετική εκδρομή στην Ελαφόνησο ✿ Αναστάσιμη λαμπάδα ✿ Αρχηγός εκδρομής ✿ Ασφάλεια αστικής ευθύνης ✿ Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Γεύματα και δείπνα εκτός ξενοδοχείου, Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς
χώρους, Το κόστος για την προαιρετική εκδρομή στα Κύθηρα αξίας 35€ κατ’ άτομο, Ότι δεν αναγράφεται στο
παραπάνω πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό
Τιμή κατ άτομο ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΟΔΙΚΗ

4 ημ. / 3 νύχτες
5 ημ. / 4 νύχτες
2κλινο
225€
289€
3ο άτομο ενήλικας
175€
219€
3ο άτομο παιδί έως 5
75€
95€
3ο άτομο παιδί 6 - 12
145€
185€
4κλινο*
765€
995€
1κλινο
279€
359€
Οι τιμές ισχύουν με έγκαιρη κράτηση έως 16/03 και για περιορισμένο αριθμό δωματίων.
Έπειτα θα προσαυξηθούν περίπου 10%
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Sikyon Coast Hotel & Resort 4*
Ξυλόκαστρο

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY
FRIENDLY

EARLY
BOOKING

Το ξενοδοχείο Sikyon Coast Hotel & Resort 4* βρίσκεται στην ομορφότερη παραλία του Κορινθιακού κόλπου και συνορεύει με το πευκοδάσος του Ξυλοκάστρου σε απόσταση 120 χλμ. από το κέντρο της Αθήνας.
Παροχές Δωματίων: διαθέτει συνολικά 40 δωμάτια με θέα, ανακαινισμένα, με μπαλκόνι, TV LCD, σεσουάρ, μίνι μπαρ, Internet.
Παροχές Ξενοδοχείου: Ανάμεσα στις εγκαταστάσεις του, μέσα στους καταπράσινους κήπους του, θα θαυμάσετε τη βίλα του ποιητή Άγγελου Σικελιανού, μοναδικό κτίσμα των αρχών του 20ού αιώνα. Επιπλέον,
υπάρχει το Physis Spa & Health Center για τη φροντίδα σας, ενώ για τα γεύματά σας υπάρχουν εστιατόρια
και μπαρ με δημιουργίες Μεσογειακής και διεθνούς κουζίνας.
EXTRA Παροχές ✿ Πρωινό σε μπουφέ Αμερικάνικου τύπου. ✿ Γεύμα ή δείπνο σε μενού 3 πιάτων με δυνατότητα επιλογής από πολλές προτάσεις του Σεφ του ξενοδοχείου. ✿ Δωρεάν ομπρέλες και ξαπλώστρες
στην πισίνα και παραλία. ✿ Δωρεάν πετσέτες θαλάσσης για τους ενήλικες. ✿ Δωρεάν Wi-Fi στα δωμάτια
και στους κοινόχρηστους χώρους. ✿ Δωρεάν χρήση των εγκαταστάσεων του SPA (χαμάμ, τζακούζι, σάουνα, υδρομασάζ & ατμόλουτρο) κατόπιν ραντεβού. ✿ Δωρεάν υπαίθριο πάρκινγκ. ✿ 20% έκπτωση επί
του τιμοκαταλόγου στις θεραπείες του SPA.

Εορταστικό Πρόγραμμα

✿ Καθημερινά: Πρωινό σε μπουφέ Αμερικάνικου τύπου
✿ Μ. Παρασκευή & Μ. Σάββατο: επιλεγμένο μενού
✿ Κυριακή του Πάσχα: Γεύμα σε επιλεγμένο Πασχαλινό μενού
✿ E xtra: Δωρεάν Wi-fi στα δωμάτια και τους κοινόχρηστους χώρους, μια συνεδρία massage 30
λεπτών, 35% έκπτωση επί του τιμοκαταλόγου στις θεραπείες του spa, 10% έκπτωση επί του τιμοκαταλόγου στο A la carte menu του εστιατορίου Palmers, Δωρεάν υπαίθριο πάρκινγκ, Δωρεάν
χρήση των εγκαταστάσεων του Spa (Χαμάμ, Τζακούζι, Σάουνα, Υδρομασάζ & ατμόλουτρο)
Τιμή κατ’ άτομο με ημιδιατροφή με μεταφορά το δικό σας I.X. (χωρίς εκδρομές)
ΠΑΣΧΑ		
3 νύχτες
4 νύχτες
5 νύχτες
2κλινο		
225€
280€
345€
3ο άτομο		
95€
105€
135€
3ο άτομο έως 12 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
4ο άτομο έως 6 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
4ο άτομο 7 έως 12 ετών
125€
155€
195€
Family Room 2 χώρων
595€
715€
885€
1κλινο		
385€
475€
588€
Ένας ενήλικας και ένα παιδί έως 6 ετών στο δωμάτιο χρεώνονται ως μονόκλινο
Τιμή κατ’ άτομο με πρωινό με μεταφορά το δικό σας I.X. (χωρίς εκδρομές)
ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
3 νύχτες
2κλινο		
185€
3ο άτομο		
105€
3ο άτομο έως 12 ετών
Δωρεάν
4ο άτομο έως 6 ετών
Δωρεάν
4ο άτομο 7 έως 12 ετών
105€
Family Room 2 χώρων
535€
1κλινο		
285€
Δωρεάν ομπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα και την παραλία, πετσέτες θαλάσσης για τους ενήλικες, Δωρεάν Wi-Fi στα
δωμάτια και στους κοινόχρηστους χώρους, χρήση των εγκαταστάσεων του spa (χαμάμ, τζακούζι, σάουνα, υδρομασάζ &
ατμόλουτρο ) κατόπιν ραντεβού, Δωρεάν υπαίθριο πάρκινγκ, 20% έκπτωση επί του τιμοκαταλόγου στις θεραπείες του Spa,
10% έκπτωση επί του τιμοκαταλόγου στο A la Carte menu του εστιατορίου Palmers

Kinetta Beach Resort & Spa 4*

Κινέττα

All INCLUSIVE

2 ΠΑΙΔΙΑ
ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY
FRIENDLY

Σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα, το ξενοδοχείο Kinetta Beach Resort &
Spa προσφέρει ένα περιβάλλον αφιερωμένο σε ένα κόσμο ηρεμίας, ξεκούρασης, οικογενειακών στιγμών, χαλάρωσης, αλλά και ανεξάντλητου παιχνιδιού
και διασκέδασης για μικρούς και μεγάλους.
Παροχές Δωματίων: πλήρως ανακαινισμένα δωμάτια, εξοπλισμένα με TV,
A/C, στεγνωτήρα μαλλιών, θυρίδα ασφαλείας και τηλέφωνο.
Παροχές Ξενοδοχείου: 2 Εστιατόρια, μπαρ, αίθουσα επιτραπέζιων παιχνιδιών, πισίνα, γήπεδο Ποδοσφαίρου 5x5, Μπάσκετ, Τένις, Βόλεϊ, εξοπλισμένο
Spa, γυμναστήριο, παιδαγωγό που θα απασχολεί δημιουργικά τα παιδιά
Για τους μικρούς μας φίλους!
Πανέμορφος χώρος περιμένει τους μικρούς μας φίλους στο Κινέτα Kids club,
κυνήγι χαμένου θησαυρού, παιχνίδια περιπέτειας στον εξωτερικό χώρο ,
διαγωνισμοί χορού, εκπληκτικά face painting περιμένουν και φέτος όλα τα
παιδιά. Εξειδικευμένοι παιδαγωγοί θα απασχολούν τα παιδιά.

Εορταστικό Πρόγραμμα

✿ Ποτό Καλωσορίσματος
✿ Η πλήρης διατροφή αρχίζει με το μεσημεριανό την ημέρα της άφιξης
και τελειώνει με το πρωινό την ημέρα της αναχώρησης (σε πλούσιους
μπουφέδες, πρωί – μεσημέρι βράδυ και δωρεάν ποτά μη εμφιαλωμένα - κρασί, μπύρα, αναψυκτικά - στα γεύματα)
✿ Αναστάσιμο Δείπνο το βράδυ της Ανάστασης και Πασχαλινό Γεύμα το
μεσημέρι της Κυριακής, συνοδεία ζωντανης μουσικής με οβελία, κοκορέτσι και άλλα εδέσματα
✿ Πριν το μεσημεριανό της Κυριακής, ανοίγει προμεσημβρινό μπουφέ με
μεζέδες, καθώς θα ψήνονται τα αρνιά
Τιμή κατ’ άτομο με ALL INCLUSIVE στο οποίο περιλαμβάνεται το Αναστάσιμο δείπνο & το
Πασχαλινό γεύμα με γλέντι, με μεταφορά το δικό σας I.X. (χωρίς εκδρομές)
3 ημέρες / 2 νύχτες
4 ημέρες / 3 νύχτες
2κλινο
159€
199€
3ο άτομο
130€
162€
3ο άτομο έως 12 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
4ο άτομο έως 12 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
1κλινο
235€
298€
Επιβάρυνση μεταφοράς Αθήνα – Kinetta Beach – Αθήνα 30€ το άτομο

King Saron Hotel 4*
Καλαμάκι Κορινθίας

ΠΛΗΡΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦH

2 ΠΑΙΔΙΑ
ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY
FRIENDLY

Το ξενοδοχείο King Saron βρίσκεται στα Ίσθμια της Κορίνθου, περιτριγυρισμένο από έναν υπέροχο κήπο γεμάτο λουλούδια και δέντρα και με καταπληκτική θέα στο Σαρωνικό κόλπο.
Παροχές Δωματίων: κλιματισμό, τηλεόραση και τηλέφωνο, μπαλκόνι με
εντυπωσιακή θέα στη θάλασσα και τη γύρω περιοχή.
Παροχές Ξενοδοχείου: εστιατόριο, μπαρ, δωρεάν θαλάσσια σπορ, εξωτερική πισίνα, γήπεδο τένις, γήπεδο beach volley.
Για τους μικρούς μας φίλους!
Kid’s Club, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με Έλληνες παιδαγωγούς. Παίζουμε με Face painting, ζωγραφίζουμε με δακτυλομπογιές, δραστηριότητες,
κατασκευές με χαρτόνια και χρυσόσκονες. Επιπλέον χώρος για τα μικρότερα παιδιά.

Εορταστικό Πρόγραμμα

✿Μ
 εγ. Σάββατο: Αναστάσιμο δείπνο τα μεσάνυχτα με παραδοσιακή μαγειρίτσα, κόκκινα αυγά
✿Κ
 υριακή Πάσχα: Ψήνοντας τον παραδοσιακό οβελία στους καταπράσινους κήπους, ευχηθείτε με ουζάκι & μεζεδάκια. Το μεσημέρι Πασχαλινό παραδοσιακό γεύμα συνοδεία μουσικής με τον Μιχάλη Κουμιώτη &
την ορχήστρα του, με ατελείωτο γλέντι και χορό
Τιμή κατ’ άτομο με πλήρη διατροφήμε μεταφορά το δικό σας I.X. (χωρίς εκδρομές)
3 ημέρες / 2 νύχτες
4 ημέρες / 3 νύχτες
2κλινο
155€
209€
3ο άτομο
122€
158€
3ο άτ. & 4ο άτομο έως 12 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
1κλινο
180€
242€
Σουίτα (2+2)*
370€
498€
Σουίτα (4 ενήλικες)
540€
732€
*Συνολική τιμή δωματίου για τις αντίστοιχες νύχτες. ** Σε κουκέτα Επιβάρυνση
μεταφοράς Αθήνα - King Saron - Αθήνα € 35 το άτομο.
Επιβάρυνση δωματίου με θέα θάλασσα € 15 το άτομο συνολικά και το
μονόκλινο € 30 για το σύνολο της διαμονής.
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Pappas Hotel 3*

Venus Beach Hotel 3*

Λουτράκι, Κορινθία

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

2 ΠΑΙΔΙΑ
ΔΩΡΕΑΝ

Νέα Στύρα, Εύβοια

FAMILY
FRIENDLY

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Με περισσότερα από 35 χρόνια προσφοράς στην Ελληνική φιλοξενία, το Pappas Hotel
αποτελεί ολοκληρωμένη λύση διαμονής στο Λουτράκι. Το ανακαινισμένο συγκρότημα
θα το βρείτε στην περιοχή Πεζούλια, στο Πευκάκι, 1,5 χλμ. από το Λουτράκι και 2 χλμ.
από το Καζίνο, πάνω σε μια οργανωμένη παραλία, πλαισιωμένο από κήπο και πράσινο,
ώστε να προσφέρει στους φιλοξενούμενους ηρεμία και ταυτόχρονα επιλογές αναψυχής.
Παροχές Δωματίων: Τα 100 δωμάτια (84 στο κεντρικό κτίριο και 16 στο annex) προσφέρουν θέα στον Κορινθιακό, στον κήπο και στα Γεράνια Όρη. Διαθέτουν κλιματισμό, TV,
ψυγείο, μπάνιο, σεσουάρ, θυρίδες ασφαλείας, τηλέφωνο, μουσική, μπαλκόνι. Υπάρχει
δυνατότητα για τετράκλινα στα μπανγκαλόου.
Παροχές Ξενοδοχείου: Το ξενοδοχείο διαθέτει πισίνα για ατελείωτα παιχνίδια στο νερό.
Στις παροχές του περιλαμβάνεται εστιατόριο, ταβέρνα με θέα θάλασσα, μπαρ πισίνας,
κλαμπ, μπουτίκ, πάρκινγκ, παιδική χαρά για τους μικρούς παραθεριστές. Στην παραλία
λειτουργεί μπαρ, ενώ για τους πελάτες του ξενοδοχείου οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες
διατίθενται χωρίς χρέωση. Στο Pappas διοργανώνονται μουσικές βραδιές. Στο εστιατόριο «Διογένης» σερβίρεται τοπλούσιο πρωινό σε μπουφέ Αμερικάνικου τύπου ή το δείπνο σε μια μεγάλη ποικιλία από ελληνικά και μεσογειακά εδέσματα και γευστικά πιάτα.
Ένας όμορφος, φιλόξενος και προσεγμένος χώρος για μοναδικές γευστικές απολαύσεις!
Ταβέρνα «Απόλαυση»: Ένας ζωντανός και όμορφος χώρος με τα χρώματα της φύσης,
που προσφέρει θέα στο απέραντο γαλάζιο, αυθεντικές γεύσεις και άψογο service, σας
προσκαλεί και σας προκαλεί να ζήσετε, ένα μοναδικό γαστρονομικό ταξίδι αισθήσεων.

Εορταστικό Πρόγραμμα

✿ Μεγάλη Πέμπτη & Μεγάλη Παρασκευή: Δείπνο σε μπουφέ με νηστίσιμα και
μη εδέσματα.
✿ Μεγάλο Σάββατο πλούσιο πρωινό & Αναστάσιμο δείπνο σε μπουφέ.
✿ Kυριακή του Πάσχα: Πλούσιο πρόγευμα σε μπουφέ. Απολαύστε στον κήπο του
ξενοδοχείου κρασί με μεζεδάκια κατά τη διάρκεια του ψησίματος του αρνιού με
συνοδεία παραδοσιακών χορών. Το βράδυ διασκέδαση με ζωντανή μουσική
στο μπαρ του ξενοδοχείου.
Τιμή κατ’ άτομο μεμε ημιδιατροφή και μεταφορά με το δικό σας ΙΧ
7/4 2 νύχτες
6/4 3 νύχτες
2κλινο θέα βουνό
99€
139€
3ο άτομο
75€
105€
1κλινο θέα βουνό
125€
176€
2κλινο θέα θάλασσα
115€
165€
3ο άτομο
85€
122€
1κλινο θέα θάλασσα
147€
222€
2ο παίδι 7-12 ετών
40€
55€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ! 2ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ σε Bungalow.
Επιβάρυνση για ανακαινισμένα Superior δωμάτια 15€ το δωμάτιο τη βραδιά.
Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν + Επιτάφιος + Ανάσταση 40€.
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5/4 4 νύχτες
182€
137€
230€
215€
168€
292€
65€

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY
FRIENDLY

EARLY
BOOKING

Ένας χώρος φιλοξενίας σε κοντινή απόσταση από το λιμάνι των Νέων Στύρων,
φτιαγμένος με το μεράκι και την αγάπη των ιδιοκτητών, σας περιμένει να περάσετε αξέχαστες διακοπές. Το ξενοδοχείο είναι αμφιθεατρικά χτισμένο σαν μικρό
χωριό, σε έκταση 25 στρεμμάτων μέσα στο πράσινο. Το ξενοδοχείο αποτελείται
από 115 Standard και Deluxe δωμάτια με θέα το απέραντο γαλάζιο του N. Eυβοϊκού.
Παροχές Δωματίων: τα Standard δωμάτια διαθέτουν: ψυγείο, δορυφορική τηλεόραση, κλιματισμό, σεσουάρ, χρηματοκιβώτιο, τηλέφωνο, μπαλκόνι με θέα
Παροχές Ξενοδοχείου: διαθέτει ένα υπέροχο Cafe - Beach Bar, όπου μπορείτε
να απολαύσετε γευστικά κοκτέιλ, μοναδικό service και την πιο χαλαρή ατμόσφαιρα με την αίσθηση της θαλασσινής αύρας του Ευβοϊκού. Επίσης διαθέτει
εστιατόριο, όπου σερβίρεται παραδοσιακό Ελληνικό πρωινό με κατά το πλείστον
βιολογικά προϊόντα, την ταβέρνα
«Λεύκα» με εκλεκτή Ελληνική
κουζίνα δίπλα στη θάλασσα, κρυστάλλινη πισίνα, οργανωμένη παραλία, θαλάσσια σπορ, υπηρεσίες
μασάζ από επαγγελματίες μασέρ,
παιδική χαρά, ασύρματο internet,
γωνία υπολογιστή, parking, και
δωρεάν μεταφορά για τα Νέα
Στύρα 4 φορές την ημέρα.

Εορταστικό Πρόγραμμα

✿ Μ. Παρασκευή: Νηστίσιμο δείπνο
✿Μ
 . Σάββατο: το βράδυ της Ανάστασης δείπνο με την πατροπαράδοτη
μαγειρίτσα
✿Κ
 υριακή του Πάσχα: πλούσιο Πασχαλινό μπουφέ το μεσημέρι με ζωντανή μουσική.
Τιμή κατ’ άτομο μεμε ημιδιατροφή & Πασχαλινό γεύμα με ζωντανή μουσική
και μεταφορά με το δικό σας ΙΧ ((χωρίς εκδρομές)
3 ημέρες / 2 νύχτες 4 ημέρες / 3 νύχτες 5 ημέρες / 4 νύχτες
Δίκλινο θέα κήπος
95€
140€
180€
3ο άτομο ενήλικας
65€
95€
120€
3ο άτομο παιδί έως 12 ετών Δωρεάν
Δωρεάν
Δωρεάν
4ο άτομο παιδί έως 12 ετών
45€
65€
85€
Μονόκλινο θέα κήπος
145€
205€
270€
Δωρεάν αναβάθμιση σε θέα θάλασσα κατόπιν διαθεσιμότητας

Wyndham Ramada Poseidon Resort 5*
Λουτράκι, Κορινθία

ΠΛΗΡΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦH

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

ΠΑΙΔΙΚΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Στο Poseidon Resort μάλλον θα ξεχαστείτε και θα νομίζετε ότι βρίσκεστε σε κάποιο ονειρεμένο
νησί... Η πολυτέλεια και η θερμή φιλοξενία που το χαρακτηρίζουν, θα σας προσφέρουν διακοπές
απόλυτης χαλάρωσης!
Wyndham Loutraki Poseidon Resort και Ramada Loutraki Poseidon Resort: δύο θέρετρα που
προέκυψαν από την ανάληψη του ιστορικού ξενοδοχείου Poseidon Resort από τον Αμερικανικό
όμιλο Wyndham Hotel Group. Προσφέρουν την ευκαιρία για μια ονειρεμένη απόδραση 1 ώρα από
την Αθήνα και λίγα λεπτά από το Καζίνο, σε πολυτελή καταλύματα, με εκλεκτό φαγητό, ευκαιρίες
διασκέδασης και φροντίδα ευεξίας.
Παροχές Δωματίων: Για τη διαμονή σας μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε υπερπολυτελείς σουίτες
του Wyndham Poseidon (Executive Junior Suites, OneBedroom/Two-Bedroom Suites είτε Deluxe
Junior Suites/Suites με ιδιωτική πισίνα) και σουίτες μπανγκαλόου (Superior Bungalows με θέα ή
άμεση πρόσβαση στην παραλία) του Ramada Loutraki. Όλα τα καταλύματα, που προσφέρουν θέα
σε θάλασσα ή κήπο, έχουν απεριόριστη άνεση και παροχές ανάλογες των 5 αστέρων τους και της
πρόσφατης ανακαίνισής τους, όπως δωρεάν Wi-Fi, μίνι μπαρ, μπάνιο με σεσουάρ και πολυτελή
καλλυντικά, διπλά τζάμια, δορυφορική TV.
Παροχές Ξενοδοχείου: Ξεκινήστε το χαλαρωτικό «ταξίδι» των διακοπών σας στο Aegeo Spa. Μασάζ, εσωτερική πισίνα, Jacuzzi και ολιστικές θεραπείες θα σας απογειώσουν! Το συγκρότημα των
ξενοδοχείων διαθέτει συνολικά 7 εστιατόρια και μπαρ, καθώς και χώρους ευεξίας και αναψυχής,
όπως γυμναστήριο, mini club, για να αξιοποιήσετε τον ελεύθερο χρόνο σας και να καταγράψετε τις
καλύτερες αναμνήσεις!

Εορταστικό Πρόγραμμα

✿ Ε ορταστική πλήρης διατροφή σε πλούσιους μπουφέδες στο κεντρικό εστιατόριο του ξενοδοχείου
✿Μ
 . Παρασκευή: Νηστίσιμο δείπνο σε πλούσιο μπουφέ με επιλογές νηστίσιμες και μη
✿Μ
 . Σάββατο: Παραδοσιακό Αναστάσιμο Δείπνο υπό τους ήχους ζωντανής μουσικής
✿ Κ υριακή του Πάσχα: Ψήσιμο του παραδοσιακού οβελία μπροστά στη θάλασσα, όπου θα προσφέρεται ούζο και λαχταριστοί μεζέδες. Πλήρες εορταστικό γεύμα σε μπουφέ με ατέλειωτο γλέντι με παραδοσιακό χορευτικό συγκρότημα
✿ Π λήρης παιδική απασχόληση καθημερινά 10:00 - 18:00
✿ Κ αθημερινή μουσική με πιάνο
Τιμή κατ’ άτομο με πλήρη διατροφήμε μεταφορά το δικό σας I.X. (χωρίς εκδρομές)
7/4
6/4
3 ημέρες / 2 νύχτες
4 ημέρες / 3 νύχτες
2κλινο Bng Gv
165€
247€
2κλινο Bng Sv
185€
277€
2κλινο Sup Gv J.Suite
185€
277€
2κλινο Sup Sv J.Suite
205€
307€
2κλινο Exe Gv J.Suite
185€
277€
2κλινο Exe Sv J.Suite
205€
307€
1κλινο Bng Gv
270€
405€
1κλινο Bng Sv
310€
465€
1κλινο Exe Gv J.Suite
310€
465€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ. 2ο παιδί έως 12 ετών 20€ ανά διαν/ση
3ο άτομο 50 € ανά διαν/ση. Bng: Bungalow, Sv: Sea View, Gv: Garden View, Sup: Superior, J.Suite: Junior Suite, Exe: Executive. Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν + Επιτάφιος + Ανάσταση 40 € Πακέτο ποτών: 7 € ανά άτομο και περιλαμβάνει λευκό
και κόκκινο κρασί, βαρελίσια μπύρα, νερό και αναψυκτικά Δεν περιλαμβάνεται ο ειδικός φόρος διαμονής

Νegroponte Resort 5*
Ερέτρια

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY
FRIENDLY

Χτισμένο σε μία ειδυλλιακή παραθαλάσσια τοποθεσία, μόλις δύο χιλιόμετρα από την
ιστορική Ερέτρια, περιστοιχισμένο από αιωνόβια πεύκα και σχίνα, το Negroponte
Resort αγκαλιάζει τη θάλασσα μπροστά του και προσφέρει μοναδική θέα στον Ευβοϊκό
Κόλπο και την ακτή της Ανατολικής Αττικής.
Παροχές Δωματίων: Το ξενοδοχείο διαθέτει 100 δωμάτια deluxe και σουίτες, το καθένα με ιδιωτικό μπαλκόνι ή βεράντα. Δορυφορική τηλεόραση, Μπάνιο με επένδυση
από μάρμαρο Σκύρου και μαρμάρινος πάγκος, ασύρματη ή ενσύρματη πρόσβαση στο
Internet, άνετο μπαλκόνι ή βεράντα κατάλληλα για φαγητό στο δωμάτιο, μίνι μπαρ,
θυρίδα ασφαλείας στο δωμάτιο, εξυπηρέτηση στο δωμάτιο, καθημερινή καθαριότητα
δωματίου, καθάρισμα ρούχων σε 24 ώρες, όλα τα δωμάτια είναι για μη καπνίζοντες.
Παροχές Ξενοδοχείου: Εστιατόρια, pool μπαρ, παραλία μόλις λίγα μέτρα από τα μπαλκόνια των δωματίων και την ανοιχτή πισίνα, εσωτερικός παιδότοπος και εξωτερική
παιδική χαρά, εξωτερική παιδική πισίνα με θαλασσινό νερό, δυνατότητα παρασκευής
παιδικών γευμάτων, εξωτερική πισίνα με θαλασσινό νερό και υδρομασάζ, εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα με τζακούζι, μίνι μάρκετ, ασύρματη υπηρεσία Internet WiFi
χωρίς πρόσθετη χρέωση, γωνιά Internet, πλήρες γυμναστήριο Technogym, γήπεδο
ποδοσφαίρου (5x5) με συνθετικό χλοοτάπητα και φωτισμό, δύο γήπεδα τένις, γήπεδο
μπάσκετ.
Για τους μικρούς μας φίλους Καθημερινή απασχόληση των παιδιών με παιχνίδια, χορούς, κατασκευές, κυνήγι θησαυρού & πολλά άλλα.

Εορταστικό Πρόγραμμα

✿ Πλούσιο πρωινό και βραδινό μπουφέ με αρτοσκευάσματα και γλυκά προετοιμασμένα
στο ξενοδοχείο. Αναστάσιμο Δείπνο το Μ. Σάββατο, με την παραδοσιακή μαγειρίτσα.
✿ Ζωντανή μουσική & πλούσιο Πασχαλινό παραδοσιακό μπουφέ την Κυριακή του Πάσχα
αντί δείπνου. Ζωντανή μουσική, το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα.
✿ Ελεύθερη χρήση της εσωτερικής θερμαινόμενης πισίνας και γυμναστηρίου Technogym.
✿ Συμμετοχή σε προγράμματα yoga, zumba, pilates, κ.α.
✿ Χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων tennis, basket και ποδοσφαίρου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Καθημερινή δημιουργική απασχόληση για τους μικρούς φίλους από
έμπειρο προσωπικό με ομαδικά παιχνίδια, εορταστικές χειροτεχνίες, κατασκευές και
ζωγραφική, kids cinema και πολλά άλλα...
Τιμή κατ’ άτομο με ημιδιατροφή με μεταφορά το δικό σας I.X. (χωρίς εκδρομές)
7/4 2 νύχτες
6/4 3 νύχτες 5/4 4 νύχτες
2κλινο
195€
248€
298€
3ο άτομο
134€
176€
204€
1ο παιδί 7-12
60€
89€
120€
1κλινο
270€
345€
424€
4κλινο (1ο παιδί ως 6 & 2ο ως 12)*
450€
585€
712€
4κλινο (2 παιδιά 7-12)*
496€
645€
788€
1ο παιδί έως 6 ετών ΔΩΡΕΑΝ! *Τιμή για όλο το κατάλυμα. Επιβάρυνση για θέα θάλασσα
+10%. Για κρατήσεις έως 28/2, ΕΚΠΤΩΣΗ 5% στις παραπάνω τιμές!
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Long Beach 3*
Αχαΐα

ΠΛΗΡΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦH

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY
FRIENDLY

Palmariva Beach Bomo club 4 *
Ερέτρια

ULTRA
All INCLUSIVE

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY
FRIENDLY

EARLY
BOOKING

Το ξενοδοχείο Long Beach 3* Superior έχει ανακαινιστεί πλήρως στο διάστημα 2007-2008. Απέχει μόλις 9 χιλιόμετρα από την πόλη του Αιγίου, 15
λεπτά από την Πάτρα και 1 ώρα από τα Καλάβρυτα. Η πρόσβαση από την
εθνική είναι εύκολη διότι υπάρχει κεντρικός κόμβος.

Το Palmariva Beach Bomo Club είναι ένα πολυτελές θέρετρο σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα. Προσφέρει εγκαταστάσεις για αξέχαστες διακοπές και
απόλυτη χαλάρωση, ευχάριστο περιβάλλον, απέραντη αμμώδης παραλία, γαστρονομική κουζίνα, ευρύχωρα και καλαίσθητα δωμάτια, άφθονη διασκέδαση
και το σύστημα Ultra All Inclusive που θα καλύψει όλες τις ανάγκες σας.

Παροχές Δωματίων: Το ξενοδοχείο διαθέτει 108 άνετα δωμάτια στο κεντρικό κτίριο και 20 bungalows (δίπλα άκριβώς στο κεντρικό κτίριο στους
καταπράσινους κήπους), όλα με θέα προς την θάλασσα. Όλα τα δωμάτια με
κεντρική θέρμανση και κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, ψυγείο, τηλέφωνο, στεγνωτήρα μαλλιών και βεράντα με θέα στον Κορινθιακό.

Παροχές Δωματίων: Τα 274 κομψά δωμάτια είναι εξοπλισμένα με ψυγείο, ατομικό κλιματισμό, χρηματοκιβώτιο, τηλέφωνο, δορυφορική τηλεόραση, στεγνωτήρα μαλλιών και ασύρματη σύνδεση στο Internet.

Παροχές Ξενοδοχείου: κτισμένο μέσα σε έναν πανέμορφο κήπο δίπλα στη
θάλασσα το ξενοδοχείο διαθέτει εστιατόριο, barbecue, σαλόνι, μπαρ, και
στον περιβάλλοντα χώρο πισίνα με Pool Bar, Internet Café και Wi Fi στους
κοινόχρηστους χώρους. Επίσης διαθέτει δυο γήπεδα τένις, γήπεδο μπάσκετ
και βόλεϊ, τραπέζι ping pong, παιδική χαρά.

Εορταστικό Πρόγραμμα

✿ Πλούσιο πρωινό, μεσημεριανό και δείπνο καθημερινά σε μπουφέ.
✿ Ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων: Κρασί, βαρελίσια μπύρα και αναψυκτικά.
✿ Νηστίσιμο και μη νηστίμο μπουφέ την Μεγάλη Παρασκευή.
✿ Αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα το Μεγάλο Σάββατο μετά την Ανάσταση.
✿ Πασχαλινό γλέντι με μουσική από DJ και μεζέ κατά τη διάρκεια του ψησίματος του οβελία την Κυριακή του Πάσχα.
✿ Καθημερινή δημιουργική παιδική απασχόληση.

Τιμή κατ’ άτομο με Πλήρη διατροφή & ποτά με μεταφορά το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
7/4 2 νύχτες
6/4 3 νύχτες
2κλινο
125€
163€
3ο άτομο
95€
135€
2ο παιδί 2-12 ετών
65€
85€
1κλινο
185€
265€
1ο παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ!
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Παροχές Ξενοδοχείου: καταστήματα με κοσμήματα, είδη δώρων, τσιγάρα,ρούχα, πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων, έμπειρο ναυαγοσώστη, αίθουσα
TV, παρκινγκ, Μόλος, 2 γήπεδα τένις, Μίνι-γκολφ, πινγκ-πονγκ, beach volley,
θαλάσσια σπορ, εξοπλισμένο γυμναστήριο, σάουνα, μασάζ, ντίσκο, αμμώδη παραλία, ΔΩΡΕΑΝ ομπρέλες και ξαπλώστρες.

Εορταστικό Πρόγραμμα

✿ Μεγάλη Πέμπτη & Μεγάλη Παρασκευή: Γεύμα και δείπνο σε μπουφέ με
νηστίσιμα και μη εδέσματα στο κεντρικό εστιατόριο του ξενοδοχείου.
✿ Μεγάλο Σάββατο: Πλούσιο πρωινό και γεύμα σε μπουφέ με νηστίσιμες και
μη επιλογές. Το δείπνο μπορεί να ληφθεί είτε πριν (18.30-21.00) είτε μετά
(00.30-02.00) την Ανάσταση σε παραδοσιακό πλούσιο μπουφέ που θα περιλαμβάνει: κόκκινα αυγά, παραδοσιακή μαγειρίτσα, χοιρινό ψητό με πατάτες
φούρνου, ποικιλία από σαλάτες και γλυκά.
✿ Kυριακή του Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα-γλέντι στον κήπο του ξενοδοχείου
(καιρού επιτρέποντος) με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής και παραδοσιακών χορών. Απολαύστε ένα πλούσιο μπουφέ με οβελία στη σούβλα, κοκορέτσι και ποικιλία από φρέσκες σαλάτες, ορεκτικών και γλυκών.
Τιμή κατ’ άτομο με Ultrta All Inclusive , με μεταφορά το δικό σας Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές)
6/4
5/4 & 6/4
4 ημέρες / 3 νύχτες
5 ημέρες / 4 νύχτες
2κλινο Mb Gv/Bng
209€
265€
3ο άτομο Gv
146€
185€
1κλινο Mb Gv/ Bng
315€
399€
2κλινο Mb Sv
219€
277€
3ο άτομο Sv
153€
194€
1κλινο Mb Sv
335€
424€
*Τετράκλινο Gv (2+2)*
660€
836€
*Τετράκλινο Sv (2+2)*
682€
864€
1ο παιδί έως 11 ετών ΔΩΡΕΑΝ. *Τιμή για ολόκληρο το κατάλυμα 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 11
ετών. Δυνατότητα μεταφοράς με πούλμαν + Επιτάφιο + Ανάσταση 35 € το άτομο
Mb: Main Building, Bng: Bungalow, Gv: Garden View, Sv: Sea View.

Golden Coast Hotel & Bungalows 4*
Mαραθώνας Αττικής

All INCLUSIVE

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

FAMILY
FRIENDLY

Το ξενοδοχείο Golden Coast Hotel & Bungalows βρίσκεται στην αμμώδη
χρυσή ακτή του Μαραθώνα, σε απόσταση 4χλμ από τη Νέα Μάκρη και μόλις 35χλμ από την Αθήνα. Χτισμένο σε μεγάλη έκταση με καταπράσινους
κήπους, παραδοσιακό στυλ αλλά και μοντέρνες πινελιές, προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου καθώς και άνετη, όμορφη και ξεκούραστη διαμονή.
Παροχές Δωματίων: Αποτελείται από 527 δωμάτια & διαμερίσματα με αυτόνομο κλιματισμό & θέρμανση, ατομικό ψυγείο, δορυφορική τηλεόραση,
χρηματοκιβώτιο, σεσουάρ μαλλιών και καλλυντικά μπάνιου.
Παροχές Ξενοδοχείου Κεντρικό εστιατόριο δίπλα στην πισίνα, μεσογειακό
εστιατόριο/ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα, pool bar, beach bar, 3 εξωτερικές
πισίνες, 2 παιδικές πισίνες, δωρεάν WiFi στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου
και στο κεντρικό μπαρ, 12 γήπεδα τένις, 3 γήπεδα μπάσκετ, γήπεδα βόλεϊ, μίνι-ποδοσφαίρο, οργανωμένο mini club & μπάντμιντον, μίνι γκολφ,
Πινγκ-πονγκ, beach βόλεϊ, μπιλιάρδα, ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρόγραμμα
γυμναστικής από την ομάδα ψυχαγωγίας, ενοικίαση ποδηλάτων, κέντρο
καταδύσεων, θαλάσσια σπορ.
Για τους Μικρούς μας Φίλους: Δημιουργική απασχόληση παιδιών από ειδικευμένο προσωπικό του ξενοδοχείου σε ξεχωριστό χώρο του Mini Club με
παιχνίδια , ταινίες κλπ

Ramada Attica Riviera 5*
Μάτι, Αττική

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

1 ΠΑΙΔΙ
ΔΩΡΕΑΝ

Χάρη στην προνομιακή του τοποθεσία, το Ramada Attica Riviera αποτελεί
εξαιρετική επιλογή για μοναδική διαμονή και εκλεπτυσμένες υπηρεσίες, σε
απόσταση μόλις 25χλμ. από το ιστορικό κέντρο της Αθήνας και 15χλμ. από
το αεροδρόμιο. Απολαύστε άνεση και χαλάρωση σε πλήρως λειτουργικά,
ευρύχωρα δωμάτια και σουίτες με ιδιωτικό μπαλκόνι και με μια πληθώρα
παροχών και ανέσεων, όπως κλιματισμό, δορυφορική LCD TV, ψυγείο και
χρηματοκιβώτιο, μπάνιο με μπανιέρα και καλλυντικά. Στο ξενοδοχείο λειτουργεί πισίνα, κέντρο ευεξίας, εστιατόριο, μπαρ, δωρεάν Wi-Fi.

Εορταστικό Πρόγραμμα
✿ Πλούσιο πρωινό σε μπουφέ
✿ Μ. Παρασκευή: Δείπνο σε πλούσιο μπουφέ με νηστίσιμες και μη επιλογές
✿ Μ. Σάββατο: Παραδοσιακό Αναστάσιμο δείπνο
✿ Κυριακή του Πάσχα: Πασχαλινό γεύμα με μουσική

Εορταστικό Πρόγραμμα

✿ Καθημερινά πλούσιο πρωινό σε μπουφέ
✿ Καφέδες - αναψυκτικά , σνακ & ποτά στα μπαρ του ξενοδοχείου 10:00 – 23:00
✿ Μεγ. Παρασκευή: Γεύμα & δείπνο σε πλούσιο εορταστικό μπουφέ με ποτά
(κρασί, μπύρα & αναψυκτικά) κατά την διάρκεια του δείπνου
✿ Μεγ. Σάββατο: Γεύμα & αναστάσιμο δείπνο με μαγειρίτσα σε πλούσιο εορταστικό μπουφέ & ποτά (κρασί, μπύρα & αναψυκτικά)
✿ Κυριακή Πάσχα: Πλούσιο πασχαλινό μεσημεριανό γεύμα με σούβλες με αρνιά
& κοκορέτσια, γλέντι και χορό.
✿ Δείπνο σε μπουφέ με ποτά (κρασί, μπύρα & αναψυκτικά)
Τιμές κατ΄άτομο με All Inclusive και μεταφορά με το δικό σας ΙΧ (χωρίς εκδρομές)
3 ημέρες / 2 νύχτες
4 ημέρες / 3 νύχτες
2κλινο
150€
220€
3ο άτομο
90€
130€
3ο άτομο έως 12 ετών
Δωρεάν
Δωρεάν
1κλινο
190€
280€
2/κλινο με κουκέτα*
380€
550€
Οικογενειακό ή σουίτα*
460€
670€
1ο Παιδί έως 12 ετών ΔΩΡΕΑΝ. *Τιμή για όλο το κατάλυμα (2 ενήλικες & 2 παιδιά έως 12 ετών)Επιβάρυνση για δωμάτια θέα θάλασσα 15€ ανά δωμάτιο /διανυκτέρευση

Τιμές κατ΄άτομο με Ημιδιατροφή και μεταφορά με το δικό σας ΙΧ (χωρίς εκδρομές)
6/4, 4 ημέρες / 3 νύχτες
2κλινο Sup Mv
195€
2κλινο Sup Ssv
210€
2κλινο Sup Sv
240€
1κλινο Sup Mv
300€
1κλινο Sup Ssv
330€
1κλινο Sup Sv
390€
Sup: Superior, Mv: Mountain View, Ssv: Side Sea View, Sv: Sea View.
1ο παιδί έως 13 ετών 10€ ανά διαν/ση
2ο παιδί έως 13 ετών 35€ ανά διαν/ση
3ο άτομο 55€ ανά διανυκτέρευση
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ΣΥΡΟΣ

ΤΗΝΟΣ

Dolphin Bay 4*

Τinos Beach 4*

4,5 ημ.

4,5 ημ.

Γαλησσάς

Κιόνια

Στην παραλία του Γαλησσά, χτισμένο αμφιθεατρικά, σε δύο επίπεδα που συνδέονται με την Υποδοχή με
ασανσέρ μέσα στο βράχο για κάθε επίπεδο. Διαθέτει 141 πολυτελή δωμάτια, τα 45 με απ’ ευθείας θέα στη
θάλασσα και τα υπόλοιπα με θέα στο χωριό, όλα με AC, T.V., ψυγείο, σεσουάρ, τηλέφωνο, και λοιπές ανέσεις της κατηγορίας του. Εστιατόριο με ποικιλία γεύσεων, μπαρ, ντίσκο, σαλόνι με νησιώτικη επίπλωση,
ταβέρνα, πισίνα για μικρούς και μεγάλους, μίνι μάρκετ.

Εορταστικό Πρόγραμμα

✿ Ε ορταστικά Πασχαλινά εδέσματα Κόκκινα αυγά, μαγειρίτσα, κοκκορέτσι, παραδοσιακό οβελία κλπ. Ελληνικοί χοροί και ουζάκι γύρω από τη πισίνα Κυριακή το πρωί. Γλέντι από μουσικό
συγκρότημα το μεσημέρι του Πάσχα. Παρακολούθηση του Επιταφίου στην Ερμούπολη και Ανάσταση στη Ντελαγκράτσια
Συνοπτικό πρόγραμμα εκδρομής
Μεγ.Παρασκευή: Πειραιάς - Σύρος. Εγκατάσταση στο Dolphin Bay. Δείπνο. Μεταφορά για τον Επιτάφιο
στην Ερμούπολη.
Μεγ.Σάββατο: Σύρος - Γύρος νησιού. Μεταφορά για την Ανάσταση στη Ντελαγκράτσια (Ποσειδωνία). Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Ψήσιμο οβελία - Πασχαλινό γλέντι- Δωρεάν αναψυκτικά post mix, κρασί χύμα, μπύρα
draft και νερό κατά την διάρκεια των γευμάτων και των δείπνων
Δευτέρα-Τρίτη: Ημέρα ελεύθερη. Το μεσημέρι μεταφορά στο λιμάνι. Απόπλους για Πειραιά. Δείπνο για
τους διαμένοντες.
Ακτοπλοϊκώς με Blue Star
6/4 Πειραιάς - Σύρος 09:00 - 12:45
9/4 Σύρος - Πειραιάς 16:00 - 19:45 &

Εορταστικό Πρόγραμμα

✿ Μεγ. Παρασκευή: Δείπνο με μπουφέ νηστίσιμων για το βράδυ.
✿ Μεγ. Σάββατο: Μετά τα μεσάνυχτα Αναστάσιμο εορταστικό δείπνο με παραδοσιακή μαγειρίτσα, ψητό
χοιρινό με σάλτσα μανιτάρια, κόκκινα αυγά, κουλούρια, με συνοδεία στερεοφωνικής μουσικής.
✿ Κυριακή Πάσχα: καθώς ετοιμάζεται ο παραδοσιακός οβελίας, ας ευχηθούμε με τσίπουρο, ούζο και
κρασί στην πισίνα με μεζεδάκια από τις 11.30. Το μεσημέρι από τις 13:30 εορταστικό γεύμα με αρνί
σούβλας ή φούρνου, κοκορέτσι, παραδοσιακή τυρόπιτα, μπουφέ με σαλάτες, γλυκά. Κυκλαδίτικο γλέντι με ζωντανή μουσική.
✿ Δευτέρα: Πρόγευμα μπουφέ. Μεταφορές: Τακτικές μεταφορές από το ξενοδοχείο προς την Χώρα και
επιστροφή από τις 19.00 έως τις 24.00
Συνοπτικό πρόγραμμα εκδρομής
Μεγ.Παρασκευή: Ραφήνα - Τήνος. Εγκατάσταση στο Tinos Beach. Το βράδυ δείπνο και μεταφορά για
τον Επιτάφιο**.
Μεγ.Σάββατο: Τήνος - Γύρος νησιού. Μεταφορά για την Ανάσταση**. Αναστάσιμο δείπνο.
Κυριακή Πάσχα: Ψήσιμο οβελία – Πασχαλινό γλέντι.
Δευτέρα & Τρίτη: Ημέρα ελεύθερη. Το μεσημέρι μεταφορά στο λιμάνι. Απόπλους για Ραφήνα. Δείπνο για
τους διαμένοντες. **με το πούλμαν του ξενοδοχείου
Ακτοπλοϊκώς με SuperFerry:
6/4
Ραφήνα - Τήνος
9 ή 10/4 Τήνος - Ραφήνα

10/4 Σύρος - Πειραιάς 16:00 - 19:45

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✿ Εισιτήρια πλοίου Πειραιάς - Σύρος - Πειραιάς με BLUE STAR FERRIES (οικονομική θέση) ✿ Διαμονή στο ξενοδοχείο DOLPHIN BAY 4* στο Γαλησσά Σύρου ✿ Πλούσιο μπουφέ
πρόγευμα και ένα κύριο φαγητό καθημερινά (ημιδιατροφή) ✿ Το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα με γλέντι, είναι στη θέση της ημιδιατροφής της ημέρας ✿ Εκδρομή γύρος νησιού ✿ Μεταφορές από/ προς το λιμάνι στο ξενοδοχείο κατά την άφιξη/αναχώρηση ✿ Μεταφορά για τον Επιτάφιο
και την Ανάσταση ✿ Αρχηγός / Συνοδός (στη Σύρο) ✿ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική
στους εκδρομείς ως 75 ετών ✿ Φ.Π.Α.

Τιμή κατ’ άτομο οργανωμένο με πλοίο BLUE STAR και πούλμαν
Αναχ.: 6 Απριλίου, 4 & 5 ημέρες
4 ημέρες
2κλινο
282€
3ο άτομο
235€
3ο & 4ο άτομο έως 12 ετών
130€
1κλινο
365€
Επιβάρυνση δωματίου Sup/Θάλασσα € 10 το δωμάτιο την διαν/ση

4 ημέρες
318€
259€
140€
418€

Τιμή κατ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές και εισιτήρια) με ημιδιατροφή
Αναχ.: 6 Απριλίου, 4 & 5 ημέρες
4 ημέρες
4 ημέρες
2κλινο
165€
199€
3ο άτομο
119€
145€
3ο & 4ο άτομο έως 12 ετών
ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ
1κλινο
246€
299€
Επιβάρυνση δωματίου Sup/Θάλασσα € 10 το δωμάτιο την διαν/ση

SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στις 4 διαν/σεις
ΔΩΡΕΑΝ
1 επιπλέον νύχτα
!
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Κοντά στο ναό του Ποσειδώνα, στη παραλία Κιόνια, μόλις 2 χλμ. από τη Χώρα, σας περιμένει το αγαπημένο
σας ξενοδοχείο ΤΙΝΟS BEACH για να περάσετε όμορφες πασχαλινές διακοπές. Διαθέτει 110 δωμάτια κεντρικού κτιρίου, κλιματιζόμενα, με τηλεόραση, ψυγείο, μπαλκόνι και λοιπές ανέσεις. Εστιατόριο, ταβέρνα,
μπαρ, μπαρ στη πισίνα, πισίνα για μεγάλους και παιδιά, αίθουσα παιχνιδιών με στερεοφωνική μουσική.

07:50-11:35
14.35 - 18.30

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✿ Εισιτήρια πλοίου Ραφήνα-Τήνος-Ραφήνα με SUPER FERRY (οικονομική
θέση) ✿ Διαμονή στο ξενοδοχείο TINOS BEACH (Α’ κατ.) στα Κιόνια Τήνου ✿ Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα, ένα κύριο φαγητό καθημερινά ✿ Το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα με Κυκλαδίτικο γλέντι στη θέση της ημιδιατροφής της ημέρας ✿ Εκδρομή γύρος νησιού ✿ Μεταφορές από/ προς
το λιμάνι στο ξενοδοχείο κατά την άφιξη και αναχώρηση ✿ Μεταφορά για Επιτάφιο και Ανάσταση ✿
Αρχηγός/Συνοδός ✿ Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς ως 75ετών ✿ Φ.Π.Α.

Τιμή κατ’ άτομο με πλοίο Ραφήνα - Τήνος - Ραφήνα με ημιδιατροφή καθημερινά
Αναχ.: 6 Απριλίου , 4 & 5 ημέρες
4 ημέρες
4 ημέρες
2κλινο superior
239€
273€
3ο άτομο
188€
212€
3ο άτομο έως 12 ετών
95€
110€
4ο άτομο έως 5 ετών
ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ
4ο άτομο από 6 έως 12 ετών
168€
185€
1κλινο superior
285€
334€
Για όσους επιθυμούν μεταφορά με πούλμαν Αθήνα - Ραφήνα - Αθήνα € 25 το άτομο.
Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές και εισιτήρια) με ημιδιατροφή καθημερινά
3v ημέρες
4 ημέρες
2κλινο superior
150€
186€
3ο άτομο
105€
130€
3ο άτομο έως 12 ετών
ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ
4ο άτομο έως 5 ετών
ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ
4ο άτομο από 6 έως 12
85€
105€
1κλινο superior
198€
249€
Για όσους επιθυμούν μεταφορά με πούλμαν Αθήνα - Ραφήνα - Αθήνα € 25 το άτομο.

Oργανωμένες Εκδρομές στην Ελλάδα-Πάσχα
Ζητήστε μας τα αναλυτικά προγράμματα

Πάτμος …η Ιερά Νήσος
Αναχ: 6/4
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✿ Πέντε διαν/σεις στο ξενοδοχείο Skala
Hotel 3* στη Σκάλα ✿ Πρωινό καθημερινά σε μπουφέ ✿ Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα σε τοπικό εστιατόριο με παραδοσιακές γεύσεις ✿ Ακτοπλοϊκά εισιτήρια από και προς Πάτμο με
την Blue Star Ferries σε οικονομική θέση ✿ Μεταφορές – περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής ✿ Αναστάσιμη
λαμπάδα ✿ Αρχηγός εκδρομής ✿ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
✿ Φ.Π.Α.

Κύθηρα
6 ημέρες

Τιμή κατ άτομο σε 2κλινο
από

410€

Ρόδος
Πασχαλιά …στο νησί των Ιπποτών, με διαμονή στο υπερπολυτελές Mitsis Grand Hotel 5* με εκπληκτικό πρόγραμμα All
Inclusive & τιμή έκπληξη!
Αναχ: 6/4

4,5 ημέρες

Τιμή κατ άτομο σε 2κλινο
από

305€

EARLY BOOKING 16/3
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✿ Τρεις ή τέσσερεις διαν/σεις στο υπερπολυτελές & κεντρικό ξενοδοχείο Mitsis Grand Hotel 5* ✿ All
Inclusive πρόγραμμα στη διάθεσή μας για όλες τις ημέρες (περιλαμβάνονται το Αναστάσιμο δείπνο και το Πασχαλινό γεύμα
με μουσική) ✿ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με την
Olympic Air από και προς Ρόδο ✿ Μεταφορές – περιηγήσεις με
πολυτελές λεωφορείο όπως αναλυτικά αναφέρεται στο πρόγραμμα ✿ Αναστάσιμη λαμπάδα ✿ Αρχηγός εκδρομής, Ασφάλεια
αστικής ευθύνης & Φ.Π.Α.

Πανοραμικός Γύρος
Αναχ: 6/4
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✿ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν ✿ Εισιτήρια φέρι-µποτ
για Κύθηρα ✿ Διαµονή στο ξενοδοχείο Venardos 3* στην Αγία
Πελαγία ✿ Ηµιδιατροφή καθηµερινά σε τοπικά εστιατόρια * Αναστάσιµο δείπνο & Πασχαλινό γεύµα στη θέση της ηµιδιατροφής ✿
Λαµπάδα για την Ανάσταση ✿ Αρχηγός/συνοδός ✿ Ασφάλεια
αστικής ευθύνης.

4 ημέρες

Τιμή κατ άτομο σε 2κλινο
από

259€

Σκύρος
Λαμπρή «στο περιγιάλι το κρυφό»!
Αναχ: 6/4
EARLY BOOKING 6/3
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✿ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν ✿ Εισιτήρια πλοίου
Κύµη - Σκύρος - Κύµη ✿ Διαµονή στο ξενοδοχείο Nefeli Hotel 4*
στη Χώρα ✿ Ηµιδιατροφή καθηµερινά ✿ Αναστάσιµο δείπνο
και Πασχαλινό γεύµα στη θέση της ηµιδιατροφής ✿ Λαµπάδα
για την Ανάσταση ✿ Αρχηγός/συνοδός ✿ Ασφάλεια αστικής
ευθύνης

4 ημέρες

Τιμή κατ άτομο σε 2κλινο
από

294€

Γύρος Κρήτης

4 ημέρες
Χανιά - Ηράκλειο - Ρέθυμνο - Αγ. Νικόλαος
Τιμή κατ άτομο σε 2κλινο
Αναχ: 5/4
Πάρος
Τιμή κατ άτομο σε 2κλινο
από
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✿ Μεταφορές, περιηγήσεις που
Αναχ: 6/4
από
αναφέρονται με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν ✿ Ακτοπλοϊκά
EARLY BOOKING 10/3
εισιτήρια Πειραιάς - Χανιά σε καθίσματα αεροπορικού τύπου και
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✿ Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με
Ηράκλειο - Πειραιάς σε 4κλινη εσωτερική καμπίνα ✿ Διαμονή 2 νύχτες στο ξενοδοχείο Kydon
Blue Star Ferries σε αριθμημένες θέσεις (πρωινή αναχώρηση 07:25 4* στα Χανιά και 3 νύχτες στο Aquila Atlantis 5* στο Ηράκλειο ✿ Ημιδιατροφή στα ξενοδοχεία ✿
11:25 & απογευματινή επιστροφή 19:15 - 23:15) ✿ μεταφορά από και προς το λιμάνι της Πάρου Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα στη θέση της ημιδιατροφής * Λαμπάδα για την Ανάσταση ✿
✿ διαμονή στο ξενοδοχείο Mersina Exclusive στη Νάουσα ✿ καλάθι με κόκκινα αυγά, 1 φιάλη Αρχηγός/συνοδός ✿ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
νερό & τοπικό γλυκό καλωσορίσματος στο δωμάτιο ✿ πρωινό ✿ Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα ✿ μεταφορά από/προς Μάρπησσα για την παρακολούθηση του επιταφίου (21.00) ✿
εκδρομή μίας ημέρας: γύρος νησιού - Νάουσα - Ορεινά χωριά ✿ αρχηγός / συνοδός ✿ ασφάλεια
αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς ως 75 ετών ✿ Φ.Π.Α.
Σαντορίνη
4 ημέρες

465€

309€

Πάσχα με φόντο την Καλντέρα!
Αναχ: 6/4
Τιμή κατ άτομο σε 2κλινο
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✿ Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πειραιάς-ΣαΠάσχα στο «νησί των ποιητών»
από
ντορίνη-Πειραιάς σε αριθμημένα καθίσματα ✿ Διαμονή στο ξεΑναχ: 6/4
νοδοχείο Kalisti Hotel 4*, στα Φηρά ✿ Πρωινό καθημερινά ✿
EARLY BOOKING 6/3
Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα σε τοπικό εστιατόριο ✿
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✿ Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται με
πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν ✿ Διαμονή στο κεντρικό ξενοδοχείο Ιoniοn Star 3*Sup ✿ Μεταφορά από και προς το λιμάνι της Σαντορίνης κατά την άφιξη
Ημιδιατροφή καθημερινά ✿ Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα με ζωντανή μουσική στη και αναχώρηση ✿ Γύρος της Σαντορίνης με πούλμαν ✿ Λαμπάθέση της ημιδιατροφής ✿ Λαμπάδα για την Ανάσταση ✿ Η κρουαζιέρα στην Κεφαλονιά και την δα για την Ανάσταση ✿ Αρχηγός/συνοδός
Ιθάκη ✿ Αρχηγός/συνοδός ✿ Ασφάλεια αστικής ευθύνης

Λευκάδα

4 ημέρες

242€

4 ημέρες

Τιμή κατ άτομο σε 2κλινο
από

375€
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Oργανωμένες Εκδρομές στην Ελλάδα - Πρωτομαγιά
ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ρόδος & κρουαζιέρα στη Σύμη
Αναχ: 28/4
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✿ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-ΡόδοςΑθήνα ΟΑ ✿ Μεταφορές-εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν ✿ Εισιτήρια πλοίου για την Κρουαζιέρα στη Σύμη
- Πανορμίτη ✿ Διαμονή στο πολυτελές RODOS PALACE LUXURY
RESORT 5* Lux στην παραλία της Ιξιάς σε δωμάτια με θέα θάλασσα ✿ Μπουφέ πρωινό και μπουφέ δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) ✿ Αρχηγός / Συνοδός ✿ Ασφάλεια αστικής ευθύνης &
ταξιδιωτική στους εκδρομείς ως 75 ετών ✿ Φ.Π.Α.

Σαντορίνη
Αναχ: 28/4
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✿ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-ΘήραΑθήνα με Sky Express ✿ Μία (1) χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά
και μία (1) αποσκευή μέχρι 23 κιλά ✿ Μεταφορές από/προς το
αεροδρόμιο/ξενοδοχείο ✿ Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής
σας ✿ Μπουφέ πρωινό καθημερινά ✿ Εκδρομή μισής μέρας
Ακρωτήρι - Προφήτης Ηλίας - Οινοποιείο ✿ Απογευματινή επίσκεψη στην Οία για το ηλιοβασίλεμα ✿ Υπηρεσίες τοπικού μας
αντιπροσώπου ✿ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική
στους εκδρομείς έως 75 ετών ✿ Φ.Π.Α

Ζαχοροχώρια
Αναχ: 27/4 & 24/5
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✿ Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές
πούλμαν 30 θέσεων ✿ Διαμονή στο ξενοδοχείο ΑΘΗΝΑ 4* στην
Ελάτη Ζαγορίου ✿ Πρωινό και δείπνο με τοπικά προϊόντα καθημερινά (ημιδιατροφή) ✿ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 ετών ✿ Αρχηγός / Συνοδός ✿
Φ.Π.Α.

Tζουμέρκα
Αναχ.: 12/3 , 28/4 & 25/6
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✿ Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές
κλιματιζόμενο πούλμαν ✿ Διαμονή στο πολυτελών προδιαγραφών ANAVASIS MOUNTAIN RESORT 3* sup στα Πράμαντα Ιωαννίνων ✿ Πρωινό με τοπικά προϊόντα και δείπνο σερβιριστό καθημερινά (ημιδιατροφή) ✿ Αρχηγός/Συνοδός ✿ Ασφάλεια αστικής
ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 ετών ✿ Φ.Π.Α.
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Βάλια Κάλντα
4 ημέρες
Τιμή κατ άτομο

από

277€

Αναχ.: 28/4
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✿ Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές
κλιματιζόμενο πούλμαν ✿ Διαμονή στο ξενοδοχείο PINDOS
PALACE 3* Sup, σε δωμάτια του κεντρικού κτιρίου ✿ Μπουφέ
πρωινό και μπουφέ δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) ✿ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75
ετών ✿ Αρχηγός / Συνοδός ✿ Φ.Π.Α.

Σύβωτα Θεσπρωτίας
4 ημέρες
Τιμή κατ άτομο

από

370€

Πρωτομαγιά στα ελληνικά Φιόρδ
Αναχ.: 28/4
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✿ Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές
κλιματιζόμενο πούλμαν ✿ Διαμονή στο υπερπολυτελές ξενοδοχείο SIVOTA DIAMOND 5* Deluxe στα Σύβοτα Θεσπρωτίας ✿
Μπουφέ πρωινό και μπουφέ δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή)
✿ Αρχηγός/Συνοδός ✿ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών ✿ Φ.Π.Α.

Παξοί
5 ημέρες
Τιμή κατ άτομο

από

285€

ένας επίγειος Παράδεισος!
Αναχ.: 28/4
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✿ Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές,
κλιματιζόμενο πούλμαν ✿ Εισιτήρια πλοίου Ηγουμενίτσα - Παξοί
- Ηγουμενίτσα ✿ Διαμονή στο PAXOS CLUB HOTEL 4* στον Γάϊο
✿ Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα Αμερικάνικου τύπου και δείπνο
καθημερινά (ημιδιατροφή) ✿ Αρχηγός/συνοδός του γραφείου
μας ✿ Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75ετών ✿ Φ.Π.Α.

Το Γύθειο...
4 ημέρες
Τιμή κατ άτομο

από

249€

της Ωραίας Ελένης
Αναχ.: 28 & 29/4
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✿ Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές
κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο ξενοδοχείο BELLE HELENE
3* Sup. στην παραλία Βαθύ Γυθείου • Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια
Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως
75ετών • Φ.Π.Α.

4 ημέρες
Τιμή κατ άτομο

από

224€

4 ημέρες
Τιμή κατ άτομο

από

264€

4 ημέρες
Τιμή κατ άτομο

από

318€

4 ημέρες
Τιμή κατ άτομο

από

185€

ΜΕ ΕΛΛΗΝΑ
ΣΥΝΟΔΟ

Κρουαζιέρες ... χαλαρώστε ΕΝ ΠΛΩ
Βαλτική Ανακάλυψη” με το Celestyal
Με το Costa Mediterranea

7/8 ημ.

Οργανωμένες αναχωρήσεις:
04 Αυγούστου 2018 & 18 Αυγούστου 2018
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η ημέρα: Ελλάδα–Στοκχόλμη. Άφιξη στη Σουηδία, μεταφορά στο πλοίο και διαν/ση
στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Costa Mediterranea.
2η ημέρα: Αναχώρηση από Στοκχόλμη, Σουηδία 10:00. Υπόλοιπη μέρα εν πλω.
3η ημέρα: Άφιξη στις 08.00 στο Ελσίνκι στην Φινλανδία και αναχώρηση στις 18.00.
4η ημέρα: Άφιξη στις 08.00 στην Αγία Πετρούπολη στη Ρωσία και περιήγηση, προεραιτική εκδρομή, διαν/ση στο πλοίο
5η ημέρα: παραμονή στην Αγία Πετρούπολη, Ρωσία μέχρι τις 18.00 που το πλοίο
αναχωρεί
6η ημέρα: Άφιξη στις 09.00 στο Ταλλίν στην Εσθονία και αναχώρηση στις 17.00
7η ημέρα: Άφιξη στις 09.00 στη Στοκχόλμη, Σουηδία. Αμέσως μετά το πρωινό μας
θα επιβιβαστούμε στο λεωφορείο μας για μια ξενάγηση στο κέντρο της πόλης.Μετά το
τέλος της εκδρομής επιστροφή στο πλοίο μας. Ελεύθερο απόγευμα και βράδυ. Διαν/
ση στο πλοίο.
8η ημέρα: Στοκχόλμη, Σουηδία. Αποβίβαση από το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο
ελεύθερος χρόνος στην πόλη της Στοκχόλμης για τις τελευταίες αγορές σας και μεταφορά το μεσημέρι στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας στην Ελλάδα.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✿ Εισιτήρια κρουαζιέρας στον τύπο καμπίνα της επιλογής σας
✿ Αεροπορικά εισιτήρια με Norwegian Air: Αθήνα–Στοκχόλμη–Αθήνα με απευθείας
πτήσεις ✿ Πλήρης διατροφή καθημερινά στο κρουαζιερόπλοιο ✿ Συμμετοχή στις
διάφορες εκδηλώσεις, την καθημερινή ψυχαγωγία και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα
του πλοίου ✿ Όλες οι μεταφορές σας από/προς αεροδρόμιο/κρουαζιερόπλοιο ✿
Ξενάγηση Στοκχόλμης με έλληνα συνοδό και τοπικό ξεναγό ✿ Έλληνας συνοδός του
γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού και της κρουαζιέρας ✿ Ασφάλιση
αστικής και επαγγελματικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✿ Λιμενικά έξοδα & φόροι αεροδρομίων 250 € ✿ προαιρετικές εκδρομές ✿ ταξιδιωτική ασφάλεια (προτείνεται) ✿ η κατανάλωση ποτών
και αναψυκτικών ✿ η *χρέωση παροχής υπηρεσιών κρουαζιερόπλοιου, οι υπηρεσίες του κέντρου αισθητικής και αναζωογόνησης ✿ οι αγορές από τα καταστήματα
του πλοίου ✿ είσοδοι στα μουσεία ✿ ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα και στα
περιλαμβανόμενα.
*Χρέωση παροχής υπηρεσιών: Ενήλικες: 10€ το άτομο ανά ημέρα, Παιδιά από 4-14:
50% έκπτωση € το άτομο ανά ημέρα, Παιδιά έως 4 ετών: ΔΩΡΕΑΝ Το ανωτέρω ποσό
είναι κατ’ άτομο και είναι αναπόσπαστο τμήμα της τιμής της κρουαζιέρας, χρεώνονται
αυτόματα στο λογαριασμό της καμπίνας και καταβάλλονται στο πλοίο. Επίσης υπάρχει
η δυνατότητα προπληρωμής τους.

Ημερομηνίες αναχωρήσεων
				18 Αυγούστου			 4 Αυγούστου
Κατ		Περιγραφή καμπίνων
Προσφορά		 Κανονική
Προσφορά		 κανονική
IC		Εσωτερική Classic
ΕC		Εξωτερική Premium
BC		Μπαλκόνι Classic

1.199€		
1.349€		
1.549€		

3ος/4ος ενήλικας			
Παιδιά & νέοι κάτω των 17 			
στην ίδια καμπίνα με
δύο ενήλικες 			
Λιμενικά έξοδα & φόροι 			
αεροδρομίων

1.399€
1.549€
1.749€

1.229€		 1.499€
1.449€		 1.649€
1.649€		 1.849€

899€			 949€
599€ 			 649€

250€

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τιμές ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ισχύουν για περιορισμένο αριθμό καμπινών και ενδέχεται να διαφοροποιηθούν ή να αποσυρθούν
από την εταιρία χωρίς καμία προειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να
βλέπετε τις αλλαγές ή τις προσφορές που θα προκύψουν ΜΕΤΑ την εκτύπωση του
εντύπου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση
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Κρουαζιέρες ... χαλαρώστε ΕΝ ΠΛΩ
Πασχαλινή κρουαζιέρα
«Εικόνες του Αιγαίου»
με το Celestyal Majesty από Πειραιά

3/4 ημ.

Τιμή κατ΄άτομο
σε δίκλινη καμπίνα:
από

329€

Αναχώρηση: 06/04
Πειραιάς - Μύκονος - Κουσάντασι - Πάτμος - Σαντορίνη - Πειραιάς

«Εικόνες του Αιγαίου»
με το Celestyal Olympia από Πειραιά
Αναχώρηση: κάθε Παρασκευή από 4/3 έως 9/11
Πειραιάς - Μύκονος - Κουσάντασι - Πάτμος Ηράκλειο - Σαντορίνη – Πειραιάς

3/4 ημ.

Τιμή κατ΄άτομο
σε δίκλινη καμπίνα:
από

289€

*Υπάρχει δυνατότητα αποβίβασης στην Σάμο αντί για το Κουσάντασι. Σημειώστε πως το πλοίο δεν ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✿ διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας ✿ πλήρης διατροφή καθημερινά στο κρουαζιερόπλοιο (πρωινό, μεσημεριανό, δείπνο) ✿ απεριόριστο πακέτο ποτών ✿
θα βρίσκεται στο λιμάνι της Σάμου από την αποβίβαση σας μέχρι τις 15:30.
το πρόγραμμα διασκέδασης και ψυχαγωγίας επί του πλοίου ✿ γυμναστήριο ✿ μεταφορά με
Το κρουαζιερόπλοιο αναχωρεί το πρωί της Μ. Παρασκευής από τον Πειραιά και το απόγευμα πούλμαν στο κέντρο της Μυκόνου ✿ εκδρομή στο Κουσάντασι ✿ λιμενικά & λοιπά έξοδα ✿
βρίσκεται στην κοσμοπολίτικη Μύκονο, όπου μπορείτε να βρεθείτε στην Ακολουθία του Επι- χρέωση παροχής υπηρεσιών ✿ ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης
ταφίου. Το Μ. Σάββατο το πλοίο θα προσεγγίσει το Κουσάντασι για να κάνετε τις αγορές από
την πασίγνωστη αγορά του ή να βρεθείτε με μία από τις προαιρετικές εκδρομές στο μοναδικό
Αναχώρηση
Εσωτερική καμπίνα
Εξωτερική καμπίνα
αρχαιολογικό χώρο της Εφέσου. Το απόγευμα θα δέσει στο λιμάνι της Πάτμου για να παρακοΠροσφορά		 Προσφορά
λουθήσετε τη λειτουργία της Ανάστασης. Κυριακή του Πάσχα! Τι καλύτερο από μία βόλτα σε ένα
4/5, 11/5, 18/5, 25/5 & 1/6, 5/10,
289€		 359€
από τα πιο όμορφα νησιά του κόσμου, τη Σαντορίνη!
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✿ διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας ✿ πλήρης διατροφή καθημερινά στο κρουαζιερόπλοιο (πρωινό, μεσημεριανό, δείπνο) ✿ απεριόριστο πακέτο ποτών ✿
το πρόγραμμα διασκέδασης και ψυχαγωγίας επί του πλοίου ✿ γυμναστήριο ✿ μεταφορά με
πούλμαν στο κέντρο της Μυκόνου ✿ εκδρομή στο Κουσάντασι ή η εκδρομή στη Σάμο ✿ λιμενικά & λοιπά έξοδα ✿ χρέωση παροχής υπηρεσιών ✿ ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης.

Αναχώρηση
06/04/18

Εσωτερική καμπίνα – ΙΒ
329€

«Ειδυλλιακό Αιγαίο»
με το Celestyal Crystal από Πειραιά
Αναχώρηση: κάθε Δευτέρα από 30/04 έως 15/10
Πειραιάς - Μύκονος - Μήλος - Σαντορίνη - Ηράκλειο Κουσάντασι - Πειραιάς

Εξωτερική καμπίνα - ΧΒ
389€

7/8 ημ.

Τιμή κατ΄άτομο
σε δίκλινη καμπίνα:
από

579€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✿ διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας ✿ πλήρης διατροφή καθημερινά στο κρουαζιερόπλοιο (πρωινό, μεσημεριανό, δείπνο) ✿ απεριόριστο πακέτο ποτών ✿
το πρόγραμμα διασκέδασης και ψυχαγωγίας επί του πλοίου ✿ γυμναστήριο ✿ μεταφορά με
πούλμαν στο κέντρο της Μυκόνου ✿ εκδρομή στην Έφεσο ✿ λιμενικά & λοιπά έξοδα ✿
χρέωση παροχής υπηρεσιών ✿ ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης.

Αναχώρηση
30/4, 7/5, 14/5, 21/5, 28/5,
1/10, 8/10 & 15/10
4/6, 11/6, 18/6, 25/6, 3/9,
10/9, 17/9 & 24/9
2/7, 9/7, 16/7, 23/7, 30/7,
6/8, 13/8, 20/8 & 27/8
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Εσωτερική καμπίνα
Προσφορά Κανονική
579€
699€

Εξωτερική καμπίνα
Προσφορά κανονική
699€
829€

689€

789€

819€

929€

739€

849€

879€

999€

12/10, 19/10, 26/10, 2/11 & 9/11		
8/6, 15/6, 22/6 & 29/6, 7/9,
339€		
14/9, 21/9 & 28/9		
6/7, 13/7, 20/7, 27/7, 3/8, 10/8,
369€		
17/8, 24/8 & 31/8		

«Εικόνες του Αιγαίου»
με το Celestyal Olympia από Πειραιά
Αναχώρηση: κάθε Δευτέρα από 30/4 έως 22/10
Πειραιάς - Μύκονος - Κουσάντασι - Πάτμος - Ρόδος Ηράκλειο - Σαντορίνη – Πειραιάς

419€
449€

4/5 ημ.

Τιμή κατ΄άτομο
σε δίκλινη καμπίνα:
από

359€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✿ διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας ✿ πλήρης διατροφή καθημερινά στο κρουαζιερόπλοιο (πρωινό, μεσημεριανό, δείπνο) ✿ απεριόριστο πακέτο ποτών ✿
το πρόγραμμα διασκέδασης και ψυχαγωγίας επί του πλοίου ✿ γυμναστήριο ✿ μεταφορά με
πούλμαν στο κέντρο της Μυκόνου ✿ εκδρομή στο Κουσάντασι ✿ λιμενικά & λοιπά έξοδα ✿
χρέωση παροχής υπηρεσιών ✿ ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης

Αναχώρηση
30/4, 7/5, 14/5, 21/5, 28/5, 1/10,
8/10, 15/10 & 22/10
4/6,11/6, 18/6, 25/6, 3/9, 10/9,
17/9 & 24/9
2/7, 9/7, 16/7, 23/7, 30/7, 6/8,
13/8, 20/8 & 27/8

Εσωτερική καμπίνα
Εξωτερική καμπίνα
Προσφορά		Προσφορά
359€		 449€
429€		 519€
459€		 559€

«Αδριατική & Αιγαίο από Ηράκλειο»
με το πολυτελές MSC Lirica
Αναχώρηση: Κάθε Τρίτη από 19/6 έως 23/10
Ηράκλειο - Κέρκυρα - Ντουμπρόβνικ - Βενετία Μπάρι - Μύκονος - Ηράκλειο

7/8 ημ.

Τιμή κατ΄άτομο
σε δίκλινη καμπίνα:
από

499€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✿ διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας ✿ πλήρης διατροφή (πρωινό, μεσημεριανό, δείπνο)
✿ καθημερινά στο κρουαζιερόπλοιο (για τα ειδικά/θεματικά εστιατόρια υπάρχει χρέωση κατ’ άτομο) ✿ υπηρεσία δωματίου ✿ συμμετοχή στις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που προσφέρει το κρουαζιερόπλοιο (σε κάποιες
υπάρχει χρέωση) ✿ το πρόγραμμα διασκέδασης και ψυχαγωγίας ✿ γυμναστήριο ✿ ασφάλιση – επαγγελματικής
ευθύνης.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Λιμενικά & λοιπά έξοδα 130€ το άτομο ✿ κατανάλωση ποτών και αναψυκτικών ✿ χρέωση παροχής υπηρεσιών κρουαζιερόπλοιου (φιλοδωρήματα) ✿ προαιρετικές εκδρομές στα λιμάνια προσέγγισης
✿ οι υπηρεσίες του κέντρου αισθητικής και αναζωογόνησης ✿ οι αγορές από τα καταστήματα του πλοίου ✿ προσωπικά έξοδα και ότι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα.
Χρέωση παροχής υπηρεσιών: Υπάρχει χρέωση παροχής υπηρεσιών κρουαζιερόπλοιου με κόστος: Ενήλικες 10 € το άτομο την ημέρα
✿ Παιδιά & νέοι από 13 ετών: 5 € ✿ Παιδιά έως 2 ετών: ΔΩΡΕΑΝ.
✿ Παιδιά από 13 έως 18 ετών: 139€ (7,14,21,28/6 & 6,13,20,27/9
& 4/10) / 239€. Ρωτήστε μας για 3ο & 4ο άτομο.✿ Τα ανωτέρω
ποσά είναι κατ’ άτομο και είναι αναπόσπαστο τμήμα της τιμής της
κρουαζιέρας, χρεώνονται αυτόματα στο λογαριασμό της καμπίνας
και καταβάλλονται στο πλοίο. Σε κάθε περίπτωση μπορούν να προπληρωθούν.

Ημερ/αναχ
19/6/2018
26/6/2018
03/7/2018
10/7/2018
17/7/2018
24/7/2018
31/7/2018
07/8/2018
14/8/2018
21/8/2018
28/8/2018
04/9/2018
11/9/2018
18/9/2018
25/9/2018
02/10/2018
09/10/2018
16/10/2018
23/10/2018

Εσωτερικές καμπίνες
Bella Fantastica
599€
689€
599€
689€
699€
789€
749€
839€
799€
889€
899€
989€
929€
1.019€
929€
1.019€
929€
1.019€
899€
1.019€
849€
989€
749€
939€
699€
839€
699€
789€
699€
689€
599€
689€
599€
689€
499€
589€
499€
589€

Εξωτερικές με παράθυρο
Fantastica
889€
889€
989€
1.039€
1.089€
1.189€
1.219€
1.219€
1.219€
1.189€
1.139€
1.039€
989€
989€
889€
889€
889€
789€
789€

«Αδριατική & Αιγαίο με Ντουμπρόβνικ»
με το πολυτελές MSC Poesia
Αναχώρηση: Κάθε Τετάρτη από 6/6 έως 3/10
Πειραιάς - Άγιοι Σαράντα - Ντουμπρόβνικ - Βενετία Μπάρι - Κατάκολο - Μύκονος- Πειραιάς

Καμπίνες με Μπαλκόνι
Fantastica
1.039€
1.039€
1.139€
1.189€
1.239€
1.339€
1.369€
1.369€
1.369€
1.339€
1.289€
1.189€
1.139€
1.139€
1.039€
1.039€
1.039€
939€
939€

«Αδριατική & Αιγαίο με Κότορ»
με το πολυτελές MSC Musica
Αναχώρηση: Κάθε Πέμπτη από 7/6 έως 4/10
Πειραιάς - Κέρκυρα - Κότορ - Βενετία - Πρίντεζι Κατάκολο - Σαντορίνη - Πειραιάς

7/8 ημ.

Τιμή κατ΄άτομο
σε δίκλινη καμπίνα:
από

619€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✿ διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας ✿ πλήρης διατροφή (πρωινό, μεσημεριανό, δείπνο),
καθημερινά στο κρουαζιερόπλοιο (για τα ειδικά/θεματικά εστιατόρια υπάρχει χρέωση κατ’ άτομο) ✿ υπηρεσία δωματίου ✿ συμμετοχή στις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που προσφέρει το κρουαζιερόπλοιο (σε κάποιες υπάρχει
χρέωση) ✿ το πρόγραμμα διασκέδασης και ψυχαγωγίας ✿ γυμναστήριο ✿ ασφάλιση – επαγγελματικής ευθύνης.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Λιμενικά & λοιπά έξοδα 130€ το άτομο ✿ κατανάλωση ποτών και αναψυκτικών ✿ χρέωση παροχής υπηρεσιών κρουαζιερόπλοιου (φιλοδωρήματα) ✿ προαιρετικές εκδρομές στα λιμάνια προσέγγισης, οι
υπηρεσίες του κέντρου αισθητικής και αναζωογόνησης ✿ οι αγορές από τα καταστήματα του πλοίου ✿ προσωπικά
έξοδα και ότι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα.
Χρέωση παροχής υπηρεσιών: Υπάρχει χρέωση παροχής υπηρεσιών κρουαζιερόπλοιου με κόστος: Ενήλικες 10€ το
άτομο την ημέρα ✿ Παιδιά & νέοι από 13 ετών: 5€
✿ Παιδιά έως 2 ετών: ΔΩΡΕΑΝ. ✿ Παιδιά από 13 έως 18 ετών: 139€ (7,14,21,28/6 & 6,13,20,27/9 & 4/10) / 239€.
Ρωτήστε μας για 3ο & 4ο άτομο. ✿ Τα ανωτέρω ποσά είναι κατ’ άτομο και είναι αναπόσπαστο τμήμα της τιμής της
κρουαζιέρας, χρεώνονται αυτόματα στο λογαριασμό της καμπίνας και καταβάλλονται στο πλοίο. Σε κάθε περίπτωση
μπορούν να προπληρωθούν.

Ημερ/αναχ
07/6/2018
14/6/2018
21/6/2018
28/6/2018
05/7/2018
12/7/2018
19/7/2018
26/7/2018
02/8/2018
09/8/2018
16/8/2018
23/8/2018
30/8/2018
06/9/2018
13/9/2018
20/9/2018
27/9/2018
04/10/2018

Εσωτερικές καμπίνες
Bella Fantastica
619€
689€
619€
689€
719€
789€
719€
789€
819€
889€
819€
889€
879€
929€
979€ 1.079€
979€ 1.079€
979€ 1.079€
979€ 1.079€
879€
929€
879€
929€
719€
789€
719€
789€
719€
789€
619€
689€
619€
689€

Εξωτερικές με παράθυρο
Bella** Fantastica
789€ 889€
789€ 889€
889€ 989€
889€ 989€
989€ 1.089€
989€ 1.089€
1.029€ 1.129€
1.179€ 1.279€
1.179€ 1.279€
1.179€ 1.279€
1.179€ 1.279€
1.029€ 1.129€
1.029€ 1.129€
889€ 989€
889€ 989€
889€ 989€
789€ 889€
789€ 889€

Καμπίνες με Μπαλκόνι
Bella Fantastica
979€ 1.079€
979€ 1.079€
1.079€ 1.179€
1.079€ 1.179€
1.179€ 1.279€
1.179€ 1.279€
1.229€ 1.329€
1.379€ 1.449€
1.379€ 1.449€
1.379€ 1.449€
1.379€ 1.449€
1.229€ 1.329€
1.229€ 1.329€
1.079€ 1.179€
1.079€ 1.179€
1.079€ 1.179€
979€ 1.079€
979€ 1.079€

Εσωτερικές καμπίνες
Bella Fantastica
619€
689€
619€
689€
719€
789€
719€
789€
819€
889€
819€
889€
879€
929€
979€ 1.079€
979€ 1.079€
979€ 1.079€
979€ 1.079€
879€
929€
879€
929€
719€
789€
719€
789€
719€
789€
619€
689€
619 € 689 €

Εξωτερικές με παράθυρο
Bella** Fantastica
789€ 889€
789€ 889€
889€ 989€
889€ 989€
989€ 1.089€
989€ 1.089€
1.029€ 1.129€
1.179€ 1.279€
1.179€ 1.279€
1.179€ 1.279€
1.179€ 1.279€
1.029€ 1.129€
1.029€ 1.129€
889€ 989€
889€ 989€
889€ 989€
789€ 889€
789 € 889 €

Καμπίνες με Μπαλκόνι
Bella Fantastica
979€ 1.079€
979€ 1.079€
1.079€ 1.179€
1.079€ 1.179€
1.179€ 1.279€
1.179€ 1.279€
1.229€ 1.329€
1.379€ 1.449€
1.379€ 1.449€
1.379€ 1.449€
1.379€ 1.449€
1.229€ 1.329€
1.229€ 1.329€
1.079€ 1.179€
1.079€ 1.179€
1.079€ 1.179€
979€ 1.079€
979 € 1.079 €

7/8 ημ.

Τιμή κατ΄άτομο
σε δίκλινη καμπίνα:
από

619€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✿ διαμονή σε καμπίνα της επιλογής σας ✿ πλήρης διατροφή (πρωινό, μεσημεριανό, δείπνο),
καθημερινά στο κρουαζιερόπλοιο (για τα ειδικά/θεματικά εστιατόρια υπάρχει χρέωση κατ’ άτομο) ✿ υπηρεσία δωματίου, συμμετοχή στις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που προσφέρει το κρουαζιερόπλοιο (σε κάποιες υπάρχει
χρέωση), το πρόγραμμα διασκέδασης και ψυχαγωγίας, γυμναστήριο, ασφάλιση – επαγγελματικής ευθύνης.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Λιμενικά & λοιπά έξοδα 130€ το άτομο ✿ κατανάλωση ποτών και αναψυκτικών ✿
χρέωση παροχής υπηρεσιών κρουαζιερόπλοιου (φιλοδωρήματα) ✿ προαιρετικές εκδρομές στα λιμάνια προσέγγισης ✿ οι υπηρεσίες του κέντρου αισθητικής και αναζωογόνησης ✿ οι αγορές από τα καταστήματα του πλοίου,
προσωπικά έξοδα και ότι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβανόμενα.
Χρέωση παροχής υπηρεσιών: Υπάρχει χρέωση παροχής υπηρεσιών κρουαζιερόπλοιου με κόστος: Ενήλικες 10 € το
άτομο την ημέρα ✿ Παιδιά & νέοι από 13 ετών: 5€
✿ Παιδιά έως 2 ετών: ΔΩΡΕΑΝ. ✿ Παιδιά από 13 έως 18 ετών: 139€ (7,14,21,28/6 & 6,13,20,27/9 & 4/10) / 239€.
Ρωτήστε μας για 3ο & 4ο άτομο ✿ Τα ανωτέρω ποσά είναι κατ’ άτομο και είναι αναπόσπαστο τμήμα της τιμής της
κρουαζιέρας ✿ χρεώνονται αυτόματα στο λογαριασμό της καμπίνας και καταβάλλονται στο πλοίο. ✿ Σε κάθε περίπτωση μπορούν να προπληρωθούν.

Ημερ/αναχ
06/6/2018
13/6/2018
20/6/2018
27/6/2018
04/7/2018
11/7/2018
18/7/2018
25/7/2018
01/8/2018
08/8/2018
15/8/2018
22/8/2018
29/8/2018
05/9/2018
12/9/2018
19/9/2018
26/9/2018
03/10/2018
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4,5&6
ημέρες

Πάσχα-Πρωτομαγιά στο Παρίσι
Αναχ:5/4, 6/4, 7/4, 9/4, 10/4, 11/4 & 26/4
1η ημέρα: Αθήνα - Παρίσι - πανοραμική ξενάγηση πόλεως. Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο
και πτήση το Παρίσι. Άφιξη και μεταφορά στο κέντρο της πόλης για την ξενάγηση μας. Θα δούμε το Τροκαντερό, τον πύργο του Άιφελ, τη Λεωφόρο των Ηλυσίων πεδίων και την Αψίδα του
Θριάμβου, το Γκραν Παλαί και Πτί Παλαί, το Invalides, το υπουργείο Εξωτερικών (Εθνοσυνέλευση), την γέφυρα pont de la Concorde, την πλατεία Ομονοίας, τους κήπους του Κεραμεικού,
το Ορσέ, το μουσείο του Λούβρου, την L’orangerie, την γέφυρα Ποντ Νεφ, το νησάκι Ιλ ντε
Λα Σιτέ και την επιβλητική Παναγία των Παρισίων με το διάσημο καμπαναριό (στάση 30-40
λεπτά), το Καρτιέ Λατέν, Σαιν Ζερμαίν, τη Σορβώνη, το Πάνθεον, τον τάφο του Ναπολέοντα,
τους κήπους του Λουξεμβούργου, τον Αγιο Σουλπίκιο, την παμπάλαια εκκλησία St Germain de
Pres και το διάσημο καφέ Le Deux Magots, την Opera Garnier, κ.λ.π. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για την πρώτη γνωριμία με την πόλη.
2η ημέρα: Παρίσι - Βερσαλλίες - Λούβρο - Μουσείο Αρωμάτων Fragonard. Πρόγευμα και
αναχώρηση για ξενάγηση στα πανέμορφα Ανάκτορα των Βερσαλλιών. Χωρίς αναμονή και με
ραντεβού θα δούμε τα Βασιλικά διαμερίσματα, την αίθουσα των κατόπτρων όπου υπογράφηκε και η συνθήκη των Βερσαλλιών το 1919, κλπ. Χρόνος ελεύθερος για να επισκεφθείτε
τους απέραντους Βασιλικούς κήπους με τις πανέμορφες λιμνούλες. Επόμενος σταθμός μας
το περίφημο μουσείο του Λούβρου. Με τον Ελληνόφωνο ξεναγό μας θα δούμε την Νίκη της
Σαμοθράκης και την Αφροδίτη της Μήλου, την Ελληνική πτέρυγα την πτέρυγα με τους πίνακες
όπου και το μοναδικό αριστούργημα του Ντα Βίντσι, η περίφημη Τζοκόντα. Τελειώνουμε τη
σημερινή μας ξενάγηση με την επίσκεψή μας στο μουσείο αρωμάτων της Fragonard. Χρόνος
ελεύθερος, επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε ένα από τα πασίγνωστα καμπαρέ της πόλης.
3η ημέρα: Παρίσι - Νορμανδία (ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ 8/4).Πρόγευμα και αναχώρηση για την ολοήμερη
εκδρομή μας στη Νορμανδία. Θα δούμε την Ντωβίλ, την Τρουβίλ και την Ονφλέρ. Επιστροφή
αργά το απόγευμα στο Παρίσι, χρόνος ελεύθερος.
4η ημέρα: Παρίσι – Disneyland. Πρόγευμα και αναχώρηση για το μαγικό κόσμο της Ντίσνεϋλαντ. Χαρείτε το πάρκο, μπείτε σε όλα τα θεάματα, γευματίστε και κάντε τις αγορές σας σε ένα
χαρούμενο και μοναδικό περιβάλλον . Επιστροφή στο Παρίσι.
5η ημέρα: Παρίσι. Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη στη Γαλλική πρωτεύουσα, που μπορείτε να
την αξιοποιήσετε όπως εσείς νομίζετε καλύτερα.
6η ημέρα: Παρίσι – Αθήνα. Πρόγευμα, ημέρα ελεύθερη, επιβίβαση στο πούλμαν, μεταφορά
στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής για την Ελλάδα.
Στο 4ήμερο και 5ήμερο πρόγραμμα λείπει η ελεύθερη ημέρα. Όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα
γίνεται κανονικά.
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Αναχωρήσεις

Ξενοδοχεία

2κλινο

1κλινο

παιδί

4 ημέρες
Ibis Paris Clichy 3*
395€
510€
1 παιδί
9/4, 10/4				
295€
				
2 παιδιά
			
350€
				
το καθένα
Ibis Paris Opera 3*
475€
640€
Holiday Inn Opera
515€
755€
295€
Grand Boulevards 4*
5 ημέρες
Ibis Paris Clichy 3*
475€
615€
1 παιδί
5/4, 6/4, 11/4				
325€
			
2 παιδιά
			
385€
			
το καθένα
BW Ronceray Opera 3*
545€
775€
325€*
Ibis Paris Opera 3*
Holiday Inn Opera
595€
855€
325€
Grand Boulevards 4*
6 ημέρες
Ibis Paris Clichy 3*
515€
690€
1 παιδί
6/4, 7/4, 26/4				
335€
				
2 παιδιά
			
425€
			
το καθένα
BW Ronceray Opera 3*
620€
900€
335€*
Ibis Paris Opera 3*
Holiday Inn Opera
685€
1025€
335€
Grand Boulevards 4*
*κατόπιν ζήτησης. Ο φόρος της πόλης του Παρισιού πληρώνεται με την εξόφληση στην Ελλάδα: 1,65€ το
άτομο τη βραδιά για ξενοδοχεία 3* & 2,48€ για ξενοδοχεία 4*.

Περιλαμβάνονται

✿ αεροπορικά εισιτήρια με Air France ✿ μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίστροφα
✿ διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας ✿ πρωινό ✿ πανοραμική ξενάγηση πόλης και Παναγία Παρισίων ✿ ξενάγηση στο παλάτι των Βερσαλλιών ✿ ξενάγηση στο μουσείο του Λούβρο ✿ επίσκεψη στο
μουσειο Αρωμάτων ✿ ολοήμερη εκδρομή στην Νορμανδία (μόνο στις 8/4) ✿ μεταφορά στη Disneyland
✿ αρχηγός - συνοδός ασφάλεια αστικής ευθύνης ✿ ενημερωτικά έντυπα ✿ check point 15€*
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: φόροι αεροδρομίου (155€), είσοδοι Λούβρο (25€), Βερσαλλιες (15€-18€),
Disneyland (79€ εενήλικας - 69€ παιδί κάτω των 12 ετών), δημοτικός φόρος Παρισιού 1,65€ το άτομο
ανά διανυκτέρευση σε 3* ξενοδοχεία – 2,48€ το άτομο ανά διανυκτέρευση σε 4* ξενοδοχεία (Αφορά
ενήλικες άνω των 17 ετών), ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό
ή προτεινόμενο

6 ημέρες

Disneyland-Παρίσι
Πάσχα & Πρωτομαγιά
Αναχ: 6/4, 10/4 & 26/4
1η ημέρα: Αθήνα – Παρίσι. Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Παρίσι. Άφιξη και μεταφορά στο κέντρο της πόλης για την ξενάγησή μας. Θα δούμε
όλα τα σπουδαία αξιοθέατα της γαλλικής πρωτεύουσας. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος.
2η ημέρα: Παρίσι - Βερσαλλίες - Λούβρο - Μουσείο Αρωμάτων. Πρόγευμα
και αναχώρηση για τη σημερινή μας ξενάγηση στα πανέμορφα Ανάκτορα και
τους κήπους των Βερσαλλιών, το μουσείο του Λούβρου και των αρωμάτων της
Fragonard
3η ημέρα: Παρίσι. Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη στη Γαλλική πρωτεύουσα, που
μπορείτε να την αξιοποιήσετε όπως εσείς νομίζετε καλύτερα. Κάντε τα ψώνια
σας στα πασίγνωστα πολυκαταστήματα ή τις ψαγμένες μπουτίκ, περιπλανηθείτε
στα γραφικά ρομαντικά δρομάκια της Μονμάρτης ή κάντε μια κρουαζιέρα στον
Σηκουάνα με διαλείματα για να πιείτε μία ζεστή σοκαλάτα σε ένα ατμοσφαιρικό
μπιστρό!
4η ημέρα: Παρίσι - Disneyland. Πρόγευμα και αναχώρηση για το μαγικό κόσμο
της Ντίσνευ. Το πανέμορφο πάρκο άνοιξε τις πόρτες του τον Απρίλιο του 1992 και
βρίσκεται σε απόσταση 32 χλμ.από το Παρίσι. Από τον Μάρτιο του 2002 εγκαινιάστηκε και το νέο πάρκο με τα περίφημα στούντιο της Μέτρο Γκόλντεν. Τακτοποίηση στα δωμάτια και 3 ημέρες ελεύθερες μέσα στα πάρκα για να ζήσετε στην
εποχή του Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια και τα φαράγγια, επισκεφθείτε το νησί
των πειρατών με τους κρυμμένους θησαυρούς και τα μυθικά παζάρια. Γευματίστε εξ’ιδίων σε ένα από τα 29 εστιατόρια και επισκεφθείτε τον μαγικό κόσμο της
Κοιμωμένης. του Πινόκιο και του Πήτερ Παν, της Χιονάτης και των επτά Νάνων.
Ταξιδέψτε στο Visionarium με τον Ιούλιο Βερν και ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι
μεταξύ μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο Star Tour. Επισκεφθείτε τα στούντιο
της Μέτρο Γκόλντεν και σε ρόλους κομπάρσων ζήστε την μοναδική εμπειρία του
γυρίσματος μιας ταινίας. Για το βράδυ παρακολουθείστε προαιρετικά με δείπνο το
πανέμορφο Μπούφαλο Μπίλ σόου.
5η ημέρα: Disneyland. Πρόγευμα, ημέρα ελεύθερη στο πάρκο.

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχεία

2κλινο*

3κλινο*

4κλινο*

παιδί

6/4, 10/4

Παρίσι:				
1 παιδί
Ibis Paris 17 3*
830€
785€
755€
580€
Disneyland:				
2 παιδιά
Magic Circus 4*			
595€
				
το καθένα
Παρίσι:
980€
934€
900€
1 παιδί
Holiday Inn Opera 4*			
665€
Disneyland:			
2 παιδιά
Magic Circus 4*			
810€
				
το καθένα
ΣΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 26/4 ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 40€ ΤΟ ΑΤΟΜΟ
*Τιμή για ενήλικες
Η τιμή του τετράκλινου ισχύει για 4 ενήλικες που παίρνουν 2 δίκλινα δωμάτια στο Παρίσι και τετράκλινο
δωμάτιο στη Disneyland. ---Οικογένειες με 2 παιδιά παίρνουν οικογενειακό δωμάτιο στο Παρίσι και
στη Disneyland. ---Τα Family δωμάτια στο Ibis Paris 17 είναι ενιαίος χώρος με δίκλινο κρεβάτι για τους
γονείς και καναπέ που γίνεται διπλό κρεβάτι για τα 2 παιδιά.
Ο φόρος της πόλης του Παρισιού πληρώνεται με την εξόφληση στην Ελλάδα: 1,65€ το άτομο τη βραδιά για
ξενοδοχεία 3* & 2,48€ για ξενοδοχεία 4*.

Περιλαμβάνονται

✿ αεροπορικά εισιτήρια με Air France ✿ μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και
αντίστροφα ✿ 3 διαν/σεις στο Παρίσι ✿ 2 διαν/σεις στη Disneyland στο Magic Circus 4* ✿
είσοδος 3 ημερών στα 2 πάρκα της Disneyland (Disneyland park & Walt Disney Studios) ✿
πρωινό ✿ πανοραμική ξενάγηση πόλεως & Παναγία Παρισίων ✿ ξενάγηση στο Λούβρο
ξενάγηση στο παλάτι των Βερσαλλιών ✿ επίσκεψη στο Μουσείο Αρωμάτων Fragonard
μεταφορά στην Disneyland ✿ αρχηγός / συνοδός ✿ ασφάλεια αστικής ευθύνης ✿ ενημερωτικά έντυπα ✿ check point 15€
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: φόροι αεροδρομίου (155€), αχθοφορικά
είσοδοι σε μουσεία (Λούβρο 25€+ 2€ ακουστικά) ( Βερσαλλίες 15€-18€ ακουστικά 2€)
δημοτικός φόρος Παρισιού 1,65€ το άτομο ανά διανυκτέρευση σε 3* ξενοδοχεία – 2,48€
το άτομο ανά διανυκτέρευση σε 4* ξενοδοχεία (Αφορά ενήλικες άνω των 17 ετών), ό,τι
ρητά δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα της εκδρομής ή αναφέρεται ως προαιρετικό
ή προτεινόμενο

6η ημέρα: Παρίσι - Αθήνα. Πρόγευμα, χρόνος ελεύθερος στα πάρκα, επιβίβαση
στο πούλμαν, μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής για την Αθήνα.
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ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Τιμές κατ’ άτομο

Μαδρίτη – Τολέδο

4&5
ημ.

Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean, διαμονή σε ξενοδοχείο 4*, πρωινό, μεταφορές, ξενάγηση πόλης, εκδρομή στο Τολέδο!

Γύρος Ισπανίας

8
ημ.

Βαρκελώνη 3 - Βαλένθια 1 - Μαδρίτη 3

Περιλαμβάνονται ✿ αεροπορικά εισιτήρια με την
Περιλαμβάνονται ✿ αεροπορικά εισιτήρια για Μαδρίτη ✿ διαμονή σε ξενοδοχείο 4* ✿ Aegean ✿ 3 διαν/σεις στη Μαδρίτη σε ξενοδοχείο 4* ✿ 1

Δώρο

4 δείπνα
Πρωινό ✿ μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίστροφα ✿ ξεναγήσεις σύμφωνα διαν/ση στη Βαλένθια σε ξενοδοχείο 4* ✿ 3 διαν/σεις στη
σε μπουφ
έ
με το πρόγραμμα ✿ ενημερωτικά έντυπα – χάρτες ✿ αρχηγός – συνοδός ✿ ασφάλεια αστικής Βαρκελώνη σε ξενοδοχείο 4* ✿ πρωινό και 4 δείπνα (για
τις αναχωρήσεις έως 10/3) ✿ πρωινό και 7 δείπνα (για τις
ευθύνης
αναχωρήσεις από 18/4) ✿ μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις
Αναχωρήσεις
Ξενοδοχείο
2κλινο
1κλινο
παιδί
σύμφωνα με το πρόγραμμα έμπειρος αρχηγός / συνοδός ✿
ενημερωτικά έντυπα / χάρτες • Φ.Π.Α. • ασφάλεια ταξιδιού
5/4, 11/4, 27/4 5 ημέρες
4*
575€
735€
515€
Αγίου Πνεύματος 4 ημέρες
4*
535€
655€
475€
Αναχωρήσεις
Ξενοδοχείο
2κλινο
1κλινο
25/5
3/3, 10/3
Μαδρίτη: 4*
745€
985€
18/4, 9/5, 6/6, 13/6 Βαλένθια: 4*
695€
885€
Βαρκελώνη: 4*

Βαρκελώνη

4&5
ημ.

Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean, διαμονή σε ξενοδοχείο 4*, πρωινό,
ξενάγηση πόλης, μεταφορές!

Γύρος Ισπανίας

Περιλαμβάνονται ✿ αεροπορικά εισιτήρια
✿ διαμονή σε ξενοδοχείο 4* ✿ πρωινό ✿ μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίστροφα ✿ ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα ✿
ενημερωτικά έντυπα / χάρτες ✿ αρχηγός / συνοδός
✿ ασφάλεια αστικής ευθύνης
Αναχωρήσεις
5/4, 7/4, 10/4, 11/4, 27/4
5 ημέρες
Αγίου Πνεύματος 25/5
4 ημέρες

Μαδρίτη - Τολέδο - Κόρδοβα - Σεβίλλη - Γρανάδα - Βαλένθια – Βαρκελώνη

Δώρο

η εκδρομ
ή
Gerona –
Figueres

2κλινο

1κλινο

παιδί

Fira Gongress 4* (ημικεντρικό)
4* κεντρικό
4*

545€
685€
635€

675€
865€
765€

485€
625€
575€

Γρανάδα - Κόρδοβα - Σεβίλλη - Κάντιθ - Χερέθ - Αλγεθίρας - Ρόντα – Μάλαγα

7
ημ.

4* ✿ πρωινό ✿ 3 γεύματα στο σύνολο (2 στη Σεβίλλη και 1 στη Γρανάδα) ✿ μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίστροφα ✿ ξεναγήσεις - περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα ✿
έμπειρος αρχηγός – συνοδός ✿ ενημερωτικά έντυπα – χάρτες ✿ Φ.Π.Α. ✿ ασφάλεια αστικής ευθύνης
Αναχωρήσεις
6/4

Ξενοδοχείο
4*

2κλινο
1095€

1κλινο
1445€

Μάλαγα, Κόστα Ντελ Σολ, Γιβραλτάρ, Σεβίλλη, Κόρδοβα, Γρανάδα

να - Μάλαγα - Αθήνα με Alitalia ✿ διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*
✿ ημιδιατροφή ✿ μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα ✿ πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για όλες τις μετακινήσεις ✿
έμπειρος αρχηγός / συνοδός ✿ ενημερωτικά έντυπα / χάρτες ✿ Φ.Π.Α. ✿
ασφάλεια ταξιδιού (αστικής ευθύνης) – Ιατρική ταξιδιωτική ασφάλιση

Περιλαμβάνονται ✿ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθή-

5/4, 11/4, 27/4
Αγίου Πνεύματος
25/5

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

παιδί

4*
4*

575€
535€

735€
655€

515€
475€

παιδί
1035€

Aνδαλουσία – Κόστα Ντελ Σολ – Γιβλατάρ

Περιλαμβάνονται ✿ αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθή-

Αναχωρήσεις

10
ημ.

Περιλαμβάνονται ✿ αεροπορικά εισιτήρια με Aegean ✿ διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία

Ξενοδοχείο

Ανδαλουσία

παιδί
685€
635€

να– Μάλαγα - Αθήνα με την Swiss Air ✿ Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν ✿
Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο εξωτερικού ✿ Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* ✿ Πρωινό μπουφέ καθημερινά ✿ Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις
σύμφωνα με το πρόγραμμα ✿ Έμπειρος αρχηγός - συνοδός ✿ Ασφαλιστική
κάλυψη αστικής /επαγγελματικής ευθύνης ✿ Φ.Π.Α.
Αναχωρήσεις
Ξενοδοχείο
6/4
4*
Επιβάρυνση ημιδιατροφής 75€ το άτομο

2κλινο
595€

1κλινο
725€

10
ημ.

παιδί
545€

Για όλες τις εκδρομές ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ✿ φόροι αεροδρομίου ✿ είσοδοι σε μουσεία ✿ ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Μας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
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4,5&6
ημέρες

Μαδρίτη - Ανδαλουσία

Δώρο

η εκδρομ
ή
στη Ρόντα
Λευκά Χω
ριά

Μαδρίτη - Κόρδοβα - Σεβίλλη - Γρανάδα - Τολέδο
Αναχ: 6/4, 7/4 & 29/4
1η ημέρα: Αθήνα - Μαδρίτη Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Μαδρίτη. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος. Σε συνεννόηση με τον συνεργάτη του
γραφείου μας στη Μαδρίτη, αξιοποιήστε τον ελεύθερο χρόνο σας για μια πρώτη γνωριμία με την «
άλλη Μαδρίτη» (στάδιο S. Bernabeu, σταθμός Atocha, μνημείο Debod, πάρκο Ρετίρο κ.α.)
2η ημέρα: Μαδρίτη - Κόρδοβα - Σεβίλλη Μετά το πρωινό αρχίζει η οδική μας εκδρομή στη γοητευτική Ανδαλουσία, με προορισμό μας τη μεγαλύτερη πόλη της Νότιας Ισπανίας και την πρωτεύουσα
αυτής, τη Σεβίλλη. Σταθμός στη διαδρομή μας η Κόρδοβα. Θα περιπλανηθούμε στα γραφικά στενά
της Εβραϊκής συνοικίας, όπου βρίσκεται η ψυχή της παραδοσιακής Κόρδοβας με τα υπέροχα Πάτιος.
Άφιξη το απόγευμα στη Σεβίλλη, τακτοποίηση και δείπνο στο ξενοδοχείο.
3η ημέρα: Σεβίλλη Στη σημερινή πρωινή μας ξενάγηση θα αφεθούμε στη γοητεία της πόλης της
Κάρμεν, χτισμένη στις όχθες του πολυτραγουδισμένου Γουαδαλκιβίρ. Θα περιπλανηθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης, την Σάντα Κρουθ με τα γραφικά στενά, τα ανθοστόλιστα μπαλκόνια και τα
πλέον καλαίσθητα Πάτιος σε όλη την Ισπανία. Θα επισκεφθούμε τον καθεδρικό ναό της πόλης, το
βασιλικό ανάκτορο κ.ά. Η ξενάγηση θα ολοκληρωθεί με την επίσκεψη σ την πλατεία της Ισπανίας
και την πλατεία της Αμερικής. Για το βράδυ σας προτείνουμε να παρακολουθήσετε φλαμένγκο στην
πατρίδα του και να αφεθείτε στον έντονο και γεμάτο πάθος ρυθμό του.
4η ημέρα: Σεβίλλη - Ρόντα - Pueblos Blancos - Γρανάδα Μετά το πρωινό αναχώρηση για τη
Γρανάδα, διασχίζοντας την περιοχή με τα Pueblos blancos (Άσπρα Χωριά). Θα σταματήσουμε στη
Ρόντα, μια πανέμορφη μεσαιωνική πόλη χτισμένη στο χείλος ενός εντυπωσιακού φαραγγιού. Θα
απολαύσουμε τη μοναδική θέα, θα δούμε την παλαιότερη αρένα της Ισπανίας και θα περιπλανηθούμε στα στενά δρομάκια που ενέπνευσαν τους ποιητές του Ρομαντισμού και τον Χεμινγουέη στο “Για
ποιόν χτυπά η καμπάνα’’. Συνεχίζοντας προς την ενδοχώρα της Ανδαλουσίας θα καταλήξουμε στη
Γρανάδα, χτισμένη στους πρόποδες της Σιέρα Νεβάδα, της χιονισμένης οροσειράς. Το απόγευμα θα
κάνουμε μια πρώτη ανίχνευση της πόλης στην περιοχή του Καθεδρικού ναού και την πλατεία Bib
Rambla (της πλατείας του εμπορίου).
5η ημέρα: Γρανάδα - Μαδρίτη Η πρωινή ξενάγηση στην πόλη της Γρανάδας κυριαρχείται από την
πληθωρική ομορφιά της Αλάμπρας, ένα αριστούργημα τέχνης και αφάνταστης λεπτομέρειας στη
διακόσμηση, φτιαγμένο από γύψο, μάρμαρο και τούβλο, της οποίας το όνομά έχει αραβική ρίζα
και σημαίνει «κόκκινο κάστρο». Χτισμένη σε έναν πέτρινο λόφο, στις εκβολές του ποταμού Darro,
προστατευμένη από βουνά και περικυκλωμένη από δάσος, ανάμεσα στις παλαιότερες συνοικίες της
πόλης, η Αλάμπρα ήταν αρχικά σχεδιασμένη για στρατιωτική περιοχή. Από τα μέσα όμως του 13ου
αιώνα έγινε και η κατοικία βασιλέων. Επίσης, θα επισκεφθούμε τους κήπους του Generalife, το
οποίο βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την Αλάμπρα και αποτελούσε τόπο χαλάρωσης των βασιλέων.
Μετά το τέλος της ξενάγησης, αναχώρηση για την Μαδρίτη. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
6η ημέρα: Μαδρίτη Η πρωινή μας ξενάγηση θα μας αποκαλύψει ένα μικρό μέρος του πλούτου
της σημαντικότερης πινακοθήκης στον κόσμο (Πράδο). Θα ολοκληρώσουμε την ξενάγηση μας με

την επίσκεψη στο Παλάθιο Ρεάλ, τα Ανάκτορα των Βουρβόνων με τα 2.800 δωμάτια. Ένα κολοσσιαίο κτίριο ιταλικού Μπαρόκ, όπου έζησε και δημιούργησε ο Γκόγια ως ζωγράφος του Παλατιού.
Το ελεύθερο απόγευμα, σας προτείνουμε να το εκμεταλλευτείτε κάνοντας μια προαιρετική εκδρομή
στο Εσκοριάλ .
7η ημέρα: Μαδρίτη - Τολέδο Μετά το πρωινό αναχώρηση για την «πόλη των τριών πολιτισμών»,
το Τολέδο. Θα περιπλανηθούμε στα στενά δρομάκια της μεσαιωνικής πόλης, τον καθεδρικό ναό,
καθώς και την εκκλησία του Αγίου Θωμά, όπου θα θαυμάσουμε το αριστουργηματικό έργο του Ελ
Γκρέκο «η ταφή του κόμητα Οργκάθ». Επιστροφή στη Μαδρίτη. Για το απόγευμα σας προτείνουμε
μια τελευταία βόλτα για ψώνια στην κομψότερη συνοικία της πόλης το Μπάριο Ντε Σαλαμάνκα, ένα
καφέ στην ατμοσφαιρική Πλάθα Ντε Οριέντε με θέα το παλάτι ή απλώς περιπλανηθείτε στα στενά της
παλιάς πόλης καταλήγοντας στην εντυπωσιακή πλάθα Μαγιόρ για μια ζεστή σοκολάτα.
8η ημέρα: Μαδρίτη - Αθήνα Πρωινό στο ξενοδοχείο και λίγος χρόνος ελεύθερος στη διάθεση σας.
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Αθήνα.

Περιλαμβάνονται
✿ Αεροπορικά εισιτήρια για Μαδρίτη με Aegean ✿ διαμονή σε ξενοδοχεία 4* ✿
πρωινό ✿ 3 γεύματα στο σύνολο (2 στη Σεβίλλη και 1 στη Γρανάδα) ✿ μεταφορές
από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίστροφα ✿ ξεναγήσεις - περιηγήσεις
σύμφωνα με το πρόγραμμα ✿ έμπειρος αρχηγός – συνοδός ✿ ενημερωτικά
έντυπα – χάρτες ✿ ασφάλεια αστικής ευθύνης.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✿ φόροι αεροδρομίου (145€) ✿ είσοδοι σε μουσεία
✿ ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προτεινόμενο ή
προαιρετικό.
Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

παιδί

6/4, 7/4, 29/4

4*

795€

1025€

735€

Αθήνα - Μαδρίτη
Μαδρίτη - Αθήνα

Πτήσεις με Aegean
Α3 700
Α3 701

09:10
12:55

12:00
17:25

H σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει χωρίς παραλείψεις. Σε ορισμένες αναχωρήσεις η πρώτη
διανυκτέρευση μπορεί να γίνει στο Τολέδο
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ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Τιμές κατ’ άτομο

4,5
ημέρες

6
ημέρες

Πανόραμα Πορτογαλίας

Λισσαβώνα – Σίντρα – Κασκάις – Εστορίλ - Κάβο ντα Ρόκα – Κοίμπρα –
Αβέιρο – Πόρτο - Όμπιντους – Ναζαρέ - Φάτιμα

Περιλαμβάνονται

Δώρο

Λισσαβώνα

η εκδρομ
Σίντρα - Κ ή
ασκάις
- Εστορίλ!

1η ημέρα: Αθήνα – Λισσαβώνα. Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για
τη Λισσαβώνα, κτισμένη στους επτά λόφους του ποταμού Tagus. Άφιξη στην
γενέτειρα του fado με τα στενά, γραφικά σοκάκια, τα σπίτια με τις κεραμοσκεπές και τις στολισμένες με πολύχρωμα πλακάκια προσόψεις. Μεταφορά,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία
με την πόλη.
2η ημέρα: Λισσαβώνα Η σημερινή μας ξενάγηση είναι αφιερωμένη στην
γραφική και φιλόξενη πόλη. Θα δούμε μεταξύ άλλων το πιο όμορφο παγκοσμίως μουσείο με τις Βασιλικές Άμαξες, το μοναστήρι των Ιερωνυμιτών, το
μνημείο των Ανακαλύψεων, τον πύργο του Μπελέμ, που φαντάζει περισσότερο σαν ένα μικροσκοπικό κάστρο, κοντά στις όχθεις του ποταμού Tagus
για να προστατεύσει τις εκβολές του ποταμού και έχει χαρακτηριστεί από την
Unesco ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Το απόγευμα περιπλανηθείτε
στα στενά καλντερίμια της μεσαιωνικής συνοικίας Αλφάμα ως το κάστρο του
Αγιου Γεωργίου για να απολαύσετε μια πανοραμική θέα της Λισσαβώνας.
3η ημέρα: Λισσαβώνα - Σίντρα - Κασκάις - Εστορίλ . Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για μια ευχάριστη εκδρομή στα περίχωρα της Λισσαβώνας. Πρώτη
μας στάση η Σίντρα, θερινή κατοικία των βασιλέων, μια πόλη που αφθονεί σε
φυσική ομορφιά και χαρακτηρίζεται από την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της. Το Παλάθιο Ρεάλ, δεσπόζει στην κορυφή ενός καταπράσινου
βουνού. Στη συνέχεια θα περάσουμε από το Κασκάις, ένα παραδοσιακό ψαροχώρι. Τελευταία μας επίσκεψη το δυτικότερο σημείο της Ευρώπης, το Cabo
da Roca.
4η ημέρα: Λισσαβώνα – Αθήνα. Πρωινό, μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Αθήνα

Περιλαμβάνονται

✿ αεροπορικά εισιτήρια ✿ 3,4 διαν/ σεις σε ξενοδοχείο 5* ✿ πρωινό
✿ μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίστροφα ✿ ξεναγήσεις - περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα ✿ αρχηγός - συνοδός
✿ ενημερωτικά έντυπα - χάρτες ✿ ασφάλεια αστικής ευθύνης
Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

4/4, 5/4, 11/4, 27/4
5 ημέρες
5*
Αγίου Πνεύματος
25/5 4 ημέρες		

2κλινο

1κλινο

παιδί

655€

835€

595€

595€

725€

535€

Για όλες τις εκδρομές ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ✿ φόροι αεροδρομίου
(145€ A3) ✿ είσοδοι σε μουσεία ✿ ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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✿ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα– Λισσαβώνα – Αθήνα με την Aegean Airlines/ Swiss Air ✿ Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα ✿ Μεταφορές από/
προς αεροδρόμιο εξωτερικού ✿ Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*
✿ Πρωινό μπουφέ καθημερινά ✿ Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις
σύμφωνα με το πρόγραμμα ✿ Έμπειρος αρχηγός - συνοδός ✿ Ασφαλιστική κάλυψη αστικής /επαγγελματικής ευθύνης ✿ Φ.Π.Α.
Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

παιδί

4/4, 27/4, 1/6

4*

735€

935€

685€

8
ημέρες

Πανόραμα Πορτογαλίας
Λισσαβώνα - Πόρτο - Μπράγκα - Γκιμαράες - Κοΐμπρα - Φάτιμα - Ναζαρέ
- Όμπιτους

Περιλαμβάνονται

✿ αεροπορικά εισιτήρια ✿ διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* & 5*
✿ πρωινό ✿ μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίστροφα ✿ ξεναγήσεις - περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα ✿ έμπειρος
αρχηγός - συνοδός ✿ ενημερωτικά έντυπα – χάρτες ✿ ΦΠΑ ✿ ασφάλεια αστικής ευθύνης
Αναχωρήσεις
6/4, 7/4, 29/4

Ξενοδοχείο

Λισσαβώνα: 5*
Πόρτο: 5*
Κοΐμπρα: 4*
		

2κλινο

1κλινο

παιδί

925€

1255€

865€

5
ημέρες

Πάσχα στην Κύπρο

Πάσχα στη Μάλτα

Περιλαμβάνονται

✿ Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean, διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας, ημιδιατροφή, Αναστάσιμό δείπνο, Πασχαλινό γεύμα, μεταφορές, ξενάγηση Λευκωσίας, ολοήμερη εκδρομή στην Πάφο & ολοήμερη εκδρομή Τρόοδος – Μονή Κύκκου – Πλάτρες.
Διαβάστε το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση
Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

2κλινο

4
ημέρες

1κλινο

φόροι

5/4

Park Beach 3*
395€
475€
145€
Kapetanios Odyssia 3*
445€
530€		
Ajax 4*
495€
640€		
Grand Resort 5*
525€
670€		
Saint Raphael 5* (θέα θάλασσα)
565€
710€
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 21 ημέρες πριν την
αναχώρηση. Μετά επιβάρυνση +50€ το άτομο.

4&5
ημέρες

Πάσχα στην Κύπρο

1η ημέρα: Αθήνα – Μάλτα. Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μάλτα. Άφιξη στο αεροδρόμιο
και αμέσως μετά θα κατευθυνθούμε με τη βοήθεια της τοπικής ξεναγού για την ξενάγηση στην περίφημη
πρωτεύουσα του τάγματος των Ιπποτών του Αγ. Ιωάννη, τη Βαλέτα. Η ξενάγηση γίνεται με τα πόδια, γιατί
η κυκλοφορία των αυτοκινήτων απαγορεύεται στο τμήμα της Παλιάς Πόλης. Πρόκειται για μια μοναδική
καστρούπολη με ιδιαίτερη ιστορική σημασία και απεριόριστη ομορφιά. Θα περπατήσουμε στα στενά γραφικά
δρομάκια και θα απολαύσουμε τα στοιχεία μιας άλλης εποχής. Θα θαυμάσουμε τους κήπους Μπαράκα,
απ’ όπου θα δούμε την πανοραμική θέα των δύο φυσικών λιμανιών της Μάλτας και των τριών ιστορικών
πόλεων που συνδέονται με τις δύο μεγάλες πολιορκίες του 1565 και 1942. Θα ξεναγηθούμε στον Καθεδρικό
Ναό του Αγίου Ιωάννη και τέλος θα δούμε το καταπληκτικό Παλάτι των Μαγίστρων, με την εκπληκτική
αρχιτεκτονική και τον πλούσιο εσωτερικό διάκοσμο. Ελεύθερος χρόνος. Μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Διαν/ση.
2η ημέρα: Μάλτα. Μετά το πρωινό θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας στο γεωγραφικό κέντρο της Μάλτας.
Θα επισκεφτούμε τον εντυπωσιακό καθεδρικό ναό της Μόστα με τον μεγαλύτερο τρούλο στο νησί και στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο Εθνικό Πάρκο Τα Αλί, όπου θα επισκεφθούμε το φημισμένο εργοστάσιο παραγωγής φυσητού γυαλιού καθώς και το εργαστήριο αργυροχρυσοχοΐας. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο
λόφο του Ραμπάτ για την επίσκεψη στη σιωπηλή πολιτεία Mdina, που είναι οχυρωμένη σε απόρθητο κάστρο
και είχε διατελέσει στο Μεσαίωνα πρωτεύουσα του νησιού. Θα περπατήσουμε στα πλακόστρωτα μεσαιωνικά
δρομάκια για να δούμε τα κυριότερα σημεία της πόλης. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το
βράδυ προαιρετικά μπορούμε να παρακολουθήσουμε την λειτουργία της Ανάστασης στη Βαλέτα. Διαν/ση.
3η ημέρα: Μάλτα (Γκόζο προαιρετικά 50€). Μετά το πρωινό, ξεκινάμε για την προαιρετική ολοήμερη εκδρομή στο μαγευτικό νησί Γκόζο. Για να φτάσουμε στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί του αρχιπελάγους της Μάλτας, μεταφερόμαστε στο πορθμείο και επιβιβαζόμαστε στο ferry boat. Η εξαιρετική ομορφιά του τοπίου, τα
υπέροχα σπίτια και αγροικίες, η εναλλαγή των εικόνων που θα συναντήσετε θα σας πείσουν σίγουρα, για
το πόσο άξιζε η επίσκεψή σας στο νησί του Γκόζο. Θα επισκεφτούμε την περιοχή Ggantija, με τα μοναδικά
ευρήματα από την Νεολιθική εποχή, την πρωτεύουσα του Γκόζο Βικτώρια, με το περίφημο κάστρο και την
παλιά πόλη, στη συνέχεια το παραδοσιακό χωριό Φοντάνα, όπου μπορείτε να αγοράσετε παραδοσιακά προϊόντα και τέλος το γραφικό ψαροχώρι Xlendi, όπου μπορείτε προαιρετικά να γευματίσετε. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Διαν/ση.
4η ημέρα: Μάλτα – Αθήνα. Πρωινό ελεύθερο για ψώνια και περιπλάνηση στα σοκάκια του νησιού με τα πανέμορφα σπίτια τους, χτισμένα από πορόλιθο. Επίσης για τις οικογένειες με παιδιά, το Πάρκο της Playmobil
σας περιμένει να σας εντυπωσιάσει, όπως επίσης και το χωριό του Ποπάυ στο βόρειο τμήμα του Νησιού.
Αναχώρηση για τις «τρεις Πόλεις», την Κοσπίκουα, την Βιτοριόζα και την Σέγκλια, έδρα των Ιωαννιτών
Ιπποτών κατά την μεγάλη πολιορκία του 1565. Από τις επάλξεις τους θα απολαύσουμε την μαγική θέα της
Βαλέτας και θα περιπλανηθούμε στα Μεσαιωνικά στενά, με τα κτίρια της Ιερής εξέτασης, των Μοναστηριών,
την πλατεία των εκτελέσεων, το σπίτι του δήμιου. Στη συνέχεια θα δούμε το παραθαλάσσιο στολίδι της Μάλτας με τις πολύχρωμες βάρκες,το Μάρσασλοκ. Ελεύθερος χρόνος και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την
πτήση της επιστροφής.

Περιλαμβάνονται

Λάρνακα-Λευκωσία-όρος Τρόοδος-Μονή Κύκκου-Πλάτρες-ΔερύνειαΑγία Νάπα-Λεμεσός-Πάφος

Περιλαμβάνονται

✿ Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean, διαμονή στο ξενοδοχείο Hilton Cyprus 5*, ημιδιατροφή, ελεύθερη χρήση πισίνας, jacuzzi, sauna & γυμναστηρίου, μεταφορές.
Διαβάστε το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση.
Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

παιδί

φόροι

6/4 4 ημέρες
Hilton Cyprus 5*
445€
580€
345€ 150€
5/4, 6/4 5 ημέρες		
495€
645€
395€
Οικογένειες (2 ενήλικες με 2 παιδιά έως 12 ετών) που μένουν σε 2 connecting δωμάτια, τότε τα
συγκεκριμένα δωμάτια θα είναι standard και όχι executive και η τιμή για κάθε παιδί θα είναι
445€.

✿ Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της Aegean ✿ 3 διαν/σεις σε ξενοδοχείο
της επιλογής σας ✿ πρωινό ✿ μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίστροφα ✿ ξενάγηση Βαλέττας ✿ ξενάγηση στις «3 πόλεις» ✿ εκδρομή Μόστα - Μεδίνα ✿ αρχηγός - συνοδός ✿ ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής επαγγελματικής ευθύνης
✿ υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: φόροι αεροδρομίου
(150€), φιλοδωρήματα και αχθοφορικά, είσοδοι, ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
Αναχωρήσεις
6/4

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

παιδί

Alexandra 3*
Be Hotel 4*
Hugo’s Boutique 4*
Radisson Blu 5*

395€
465€
535€
595€

475€
555€
715€
795€

325€
395€
535€
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Oργανωμένες Εκδρομές στην Ιταλία

Bella Italia

Μιλάνο, Βερόνα, Πάντοβα, Βενετία, Φλωρεντία, Σιένα, Ρώμη
Αναχ: 4, 26/4 & 12, 24/5 & 2,9,16,23/6

9 ημέρες
Τιμή κατ άτομο

545€

Περιλαμβάνονται ✿ Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα
με το πρόγραμμα ✿ Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα – Ανκόνα - Ηγουμενίτσα/Πάτρα σε 4κλινες
εσωτερικές καμπίνες με wc/ντους (ΑΒ4) ✿ Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* ✿ Πρωινό και ένα γεύμα
καθημερινά (ημιδιατροφή εκτός πλοίου) ✿ Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο
αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής ✿ Τοπικοί ξεναγοί στην Ρώμη & Φλωρεντία ✿ Έμπειρος αρχηγός συνοδός ✿ Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης ✿ Φ.Π.Α. ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✿ Είσοδοι
σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, Καραβάκι Βενετίας, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται. Ότι ρητά
αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο, Μουσείο Βατικανού, Checkpoint (25€), Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Ρώμη 6€, Μοντεκατίνι 1.4€, Βενετία 3€) Σημειώσεις : Ξεναγήσεις και εκδρομές
ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν

Κοστιέρα Αμαλφιτάνα – Κάπρι
Ελληνόφωνα Χωριά Απουλίας
Αλμπερομπέλο, Ματέρα, Σαλέρνο, Ποζιτάνο, Αμάλφι, Κάπρι,
Πομπηία, Νάπολη, Λέτσε, Ελληνόφωνα Χωριά Απουλίας
Αναχ: 6, 28/4 & 5, 19, 26/5 & 2, 16, 30/6

Βενετία, Πάντοβα, Τεργέστη, Gardaland, Βερόνα
Αναχ: 6, 27/4 & 25/5

425€

Τιμή κατ άτομο σε 2κλινο: 425€ (6/4) - 465€ (27/4 & 25/5)
Περιλαμβάνονται ✿ Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα
με το πρόγραμμα ✿ Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα–Ανκόνα και Βενετία - Ηγουμενίτσα/Πάτρα
σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντους (ΑΒ4) ✿ Διαμονή σε επιλεγμένα ξεν.4* ✿ Πρωινό και ένα
γεύμα καθημερινά. (Ημιδιατροφή εκτός πλοίου). ✿ Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται
στο αναλυτικό πρόγραμμα ✿ Μεταφορά με βαπορέτο στην Ορθόδοξη εκκλησία της Βενετίας για την παρακολούθηση της αναστάσιμης λειτουργίας (Μόνο για την αναχώρηση 06/04) *Έμπειρος αρχηγός-συνοδός
✿ Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης ✿ Φ.Π.Α. ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Είσοδοι σε μουσεία,
αρχαιολογικούς χώρους, Καραβάκι Βενετίας, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται. Ότι ρητά αναφέρεται ως
προαιρετικό ή προτεινόμενο, Είσοδος στο Πάρκο της Gardaland, Checkpoint (20€), Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Βενετία 2€) Σημειώσεις : Ξεναγήσεις και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η
σειρά που θα πραγματοποιηθούν.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
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5/4, 6/4

545€

από

395€

από

Αναχωρήσεις

Τιμή κατ άτομο

Τιμή κατ άτομο

Τιμή κατ άτομο

Περιλαμβάνονται ✿ Αεροπορικά εισιτήρια με Alitalia ✿ 4 διαν/σεις
σε ξενοδοχείο της επιλογής σας ✿ πρωινό ✿ μεταφορά από το αεροδρόμιο στο
ξενοδοχείο και αντίστροφα ✿ ελληνόφωνη ξενάγηση πόλης ✿ ξενάγηση στις Κατακόμβες
✿ μεταφορά από / προς τα μουσεία του Βατικανού ✿ Ελληνόφωνη ξενάγηση στα Μουσεία Βατικανού
✿ κόστος αποσκευής ασφάλεια αστικής ευθύνης. ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων (150€),
check points 20€ πληρωτέα από Αθήνα, είσοδοι μουσείων, φιλοδωρήματα, κόστος συμμετοχής για την
ξενάγηση στα μουσεία Βατικανού & Αγ. Πέτρο (πληρωμή απευθείας στον ξεναγό), ό,τι δεν αναφέρεται στα
περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

7 ημέρες

7 ημέρες

5 ημέρες

Ρώμη

27/4

Περιλαμβάνονται ✿ Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα
με το πρόγραμμα ✿ Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα – Μπάρι – Ηγουμενίτσα/Πάτρα σε 4κλινες
εσωτ. καμπίνες με wc/ντους (ΑΒ2) ✿ Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* ✿ Πρωινό κι ένα γεύμα
καθημερινά (ημιδιατροφή εκτός πλοίου) ✿ Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο
αναλυτικό πρόγραμμα ✿ Εισιτήρια κρουαζιέρας στο Αμάλφι και Ποζιτάνο ✿ Εισιτήρια Κρουαζιέρα στο
κοσμοπολίτικο Κάπρι ✿ Τοπικός ξεναγός στην Πομπηία ✿ Έμπειρος αρχηγός - συνοδός ✿ Ασφάλεια
στικής/επαγγελματικής ευθύνης ✿ Φ.Π.Α. ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται, Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο,
Checkpoint (20€ ), Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων, το άτομο τη βραδιά. (Λέτσε 3€), Σημείωση: Ξεναγήσεις
και εκδρομές ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

Βενετία - Gardaland

ΠΑΣΧΑ - ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ - ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

παιδί

Buenos Aires 3*
Villa Grazioli 4*
Ludovisi Palace 4*
Empire Palace 4*
Rose Garden Palace 4* Sup.
Berg Luxury 4* Sup.
Buenos Aires 3*
Villa Grazioli 4*
Ludovisi Palace 4*
Empire Palace 4*
Rose Garden Palace 4* Sup.
Berg Luxury 4* Sup.

395€
475€

495€
685€

365€
445€

535€

755€

505€

595€
415€
475€

965€
535€
685€

565€
385€
445€

635€

860€

605€

685€

965€

655€

Βενετία

4 ημέρες
Τιμή κατ άτομο

385€

Πάσχα - Πρωτομαγιά

από

Περιλαμβάνονται ✿ Αεροπορικά εισιτήρια για Βενετία με
Volotea ή Alitalia ✿ 3 διαν/σεις σε ξενοδοχείο 4* ✿ πρωινό ✿ μεταφορά
από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίστροφα ✿ ξενάγηση Βενετίας ✿ κόστος
βαπορέττου για την ημέρα της ξενάγησης στη Βενετία ✿ εκδρομή σε Τεργέστη & Porto Piccolo ✿ κόστος
αποσκευής έως 20 κιλά ✿ ασφάλεια αστικής ευθύνης ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: φόροι αεροδρομίου
(180€), Checkpoints 20€, είσοδοι μουσείων και φιλοδωρήματα, δημοτικός φόρος Βενετίας 4€ το άτομο ανα
διαν/ση, ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

παιδί

6/4 με Volotea
28/4 με Alitalia

Russott 4*
Double Tree by Hilton 4*

385€
385€

495€
555€

355€
355€

Ιταλικό Πανόραμα

7 ημέρες
Τιμή κατ άτομο

495€

Περιλαμβάνονται ✿ Αεροπορικά εισιτήρια ✿ 6 διαν/σεις σε επιλεγμένα
από
ξενοδοχεία 4* πρωινό για τις 19/3 ημιδιατροφή για τις 7/4 & 26/5
✿ μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
✿ αρχηγός / συνοδός ασφαλιστική κάλυψη αστικής επαγγελματικής ευθύνης
✿ Φ.Π.A ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: φόροι αεροδρομίου (150€), chekpoint 25€, ποτά στα γεύματα, εισόδοι
μουσείων, ιστορικών και αρχαιολογικών χώρων, βαπορέττο στη Βενετία, δημοτικοί φόροι (καταβάλλονται
επί τόπου στα ξενοδοχεία), ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προτεινόμενο ή
προαιρετικό

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχεία

19/3 με Alitalia
4*
7/4, 26/5 με Aegean		

2κλινο

1κλινο

παιδί

φόροι

495€
675€

655€
855€

465€
645€

150€

4
ημέρες

Ρώμη
1η ημέρα: Αθήνα - Ρώμη. Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για Ρώμη. Άφιξη, συνάντηση με τον Ελληνόφωνο ξεναγό και γνωριμία με την «Αιώνια Πόλη». Ξεκινάμε
την ξενάγηση της πόλης με πρώτη επίσκεψη στις κατακόμβες της Αγ. Καλλίστου, όπου
θα δούμε τις κρύπτες των Πάππων και τους τάφους των πρώτων χριστιανών ή εναλλακτικά (ανάλογα ποιες είναι ανοικτές) στις εντυπωσιακές αρχιτεκτονικά κατακόμβες της
Δομιτίλλης, όπου η βασιλική τους εκκλησία είναι αφιερωμένη στους Αγ. μάρτυρες Νηρίο
και Αχίλλειο. Διασχίζοντας την Αππία οδός θα δούμε τα πιο διάσημα Λουτρά (Θέρμες) του
αυτοκράτορα Καρακάλλα, που λειτουργούσαν πάνω από 300 χρόνια, πριν καταλήξουμε
στο πιο αντιπροσωπευτικό κτίριο της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, το επιβλητικό Κολοσσαίο και την αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Εν συνέχεια, περνώντας κάτω από το
Καπιτώλιο την τότε Ακρόπολη της αρχαίας Ρώμης και σημερινό Δημαρχείο της αιώνιας
πόλης, θα καταλήξουμε στη πιάτσα Βενέτσια, όπου δεσπόζει το Παλάτσο Βιτοριάνο κτίριο
αφιερωμένο το Α’ Βασιλιά της Ιταλίας που ενσωματώνει και το μνημείο του άγνωστου
στρατιώτη, το Παλάτσο Βενέτσια, το μπαλκόνι στο οποίο ανέβαινε ο Μουσολίνι και έβγαζε
τους λόγους του και το Παλάτσο Βοναπάρτη στο οποίο έζησε τα τελευταία χρόνια η μητέρα
του Ναπολέοντα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Για το βράδυ προαιρετικά
μπορείτε να ακολουθήσετε το Rome by Night, μια ξεχωριστή περιήγηση της πόλης ανάμεσα στα φωταγωγημένα κτίρια της, που σίγουρα θα σας εντυπωσιάσει η διαφορετική
της όψη υπό το φώς των αστεριών (κόστος συμμετοχής 25€, για συμμετοχή 7-8 ατόμων).
2η ημέρα: Ρώμη. Πρόγευμα και σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη σε ένα από τα κορυφαία μουσεία στον κόσμο. Mια μεγάλη μπρούτζινη πύλη θα σας οδηγήσει «ως δια
μαγείας» από την Ρώμη στο μικρότερο κρατίδιο του κόσμου, το Βατικανό. Θα θαυμάσετε
τεράστιες συλλογές ανεκτίμητων έργων τέχνης και γλυπτικής με αποκορύφωμα τη περίφημη Καπέλα Σιξτίνα. Πρόκειται για το παρεκκλήσι του Αποστολικού Παλατιού, όπου
η διακόσμηση του αποτελεί αναφορά στον Ναό της Παλαιάς Διαθήκης και είναι ένα πελώριο έκθεμα με αριστουργήματα, καθώς οι τοιχογραφίες του, η αρχιτεκτονική του, οι
νωπογραφίες, οι οροφές του είναι φιλοτεχνημένες από τους μεγαλύτερους «μάστορες»
της Αναγέννησης. (Μόνο και εφόσον είναι ανοιχτή για το κοινό ακολουθεί επίσκεψη στη
Βασιλική του Αγ. Πέτρου και ξενάγηση στην ομώνυμη πλατεία. Η Βασιλική του Αγ. Πέτρου είναι η μεγαλύτερη παπική εκκλησία, όπου στο εσωτερικό της βρίσκονται εκατοντάδες αγάλματα με αποκορύφωμα τη Πιετά του Μιχαήλ Άγγελου.)
3η ημέρα: Ρώμη. Ημέρα ελεύθερη. Προαιρετικά μπορείτε να επιλέξετε ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία (κόστος συμμετοχής 85€, για συμμετοχή 7-8 ατόμων), η πόλη που είναι
συνώνυμη με την τέχνη, μια πόλη-ύμνο στην Αναγέννηση.
4η ημέρα: Ρώμη – Αθήνα. Χρόνος ελεύθερος μέχρι την ώρα της μεταφοράς στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής στην Αθήνα.

Αναχωρήσεις
25η Μαρτίου
23/3

2/3, 9/3, 16/3

Πάσχα
6/4

9/4, 12/4, 20/4

28/4

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

παιδί

Buenos Aires 3*
Villa Grazioli 4*
Ludovisi Palace 4*
Empire Palace 4*
Rose Garden Palace 4* Sup.
Berg Luxury 4* Sup.
Buenos Aires 3*
Villa Grazioli 4*
Ludovisi Palace 4*
Empire Palace 4*
Rose Garden Palace 4* Sup.
Berg Luxury 4* Sup.
Buenos Aires 3*
Villa Grazioli 4*
Ludovisi Palace 4*
Empire Palace 4*
Rose Garden Palace 4* Sup.
Berg Luxury 4* Sup.
Buenos Aires 3*
Villa Grazioli 4*
Ludovisi Palace 4*
Empire Palace 4*
Rose Garden Palace 4* Sup.
Berg Luxury 4* Sup.
Buenos Aires 3*
Villa Grazioli 4*
Ludovisi Palace 4*
Empire Palace 4*
Rose Garden Palace 4* Sup.
Berg Luxury 4* Sup.

295€
315€
385€

375€
420€
535€

265€
285€
355€

435€

655€

405€

255€
270€
330€

330€
355€
475€

225€
240€
300€

385€

610€

355€

365€
395€
465€

445€
585€
630€

335€
365€
435€

535€

795€

505€

315€
365€
425€

445€
585€
630€

285€
335€
395€

535€

795€

505€

365€
425€
525€

445€
585€
725€

335€
395€
495€

595€

865€

565€

Περιλαμβάνονται
✿ Αεροπορικά εισιτήρια με Alitalia ✿ 3 διαν/σεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας ✿ πρωινό ✿
μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίστροφα ✿ ελληνόφωνη ξενάγηση πόλης ✿
ξενάγηση στις Κατακόμβες ✿ μεταφορά από / προς τα μουσεία του Βατικανού ✿ Ελληνόφωνη
ξενάγηση στα Μουσεία Βατικανού ✿ κόστος αποσκευής ✿ ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: φόροι αεροδρομίων (150€), check points 20€ πληρωτέα από Αθήνα,
είσοδοι μουσείων, φιλοδωρήματα, κόστος συμμετοχής για την ξενάγηση στα μουσεία Βατικανού
& Αγ. Πέτρο (πληρωμή απευθείας στον ξεναγό), ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό
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5
ημέρες

Γύρος Σικελίας
Κατάνια - Μεσσήνη - Κεφαλού - Παλέρμο - Μονρεάλε - Ακράγαντας - Αίτνα
- Ταορμίνα - Συρακούσες
Αναχ: 6/4
1η ημέρα: Αθήνα - Κατάνια - Μεσσήνη - Κεφαλού – Παλέρμο. Συνάντηση στο αεροδρόμιο και
πτήση για την Κατάνια. Άφιξη και αναχώρηση για τη Μεσσήνη. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε
το θέρετρο της Κεφαλού. Θα δούμε μεταξύ άλλων την Πιάτσα Ντουόμο, τον Καθεδρικό ναό του
Ρογήρου του Νορμανδού με τα αυθεντικά ψηφιδωτά. Αργά το απόγευμα άφιξη στην πρωτεύουσα της Σικελίας, το όμορφο Παλέρμο και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα: Παλέρμο – Μονρεάλε. Πρωινό και αναχώρηση για την ξενάγηση πόλης. Θα γνωρίσουμε το μεγαλοπρεπή Καθεδρικό Ναό με τους τάφους των Νορμανδών Βασιλέων και το σκήνωμα της πολιούχου Αγίας Ροζαλία, την γραφική Πιάτσα Πρετορία με το μέγαρο του Δημαρχείου και το σιντριβάνι με τα αγάλματα, το Λυρικό Θέατρο Μάσσιμο, τη μεγάλη πλατεία με το θέατρο
Πολυτεάμα, το επιβλητικό Παλάτσο Ντει Νορμάνι με το μοναδικό σε διακόσμηση παρεκκλήσι,
τη Μαρτοράνα και την παραλιακή λεωφόρο που σφύζει από ζωή. Στη συνέχεια αναχώρηση για
το Μονρεάλε. Ο Καθεδρικός Ναός του Μονρεάλε είναι ένα από τα εντυπωσιακότερα μνημεία
της Νορμανδικής Σικελίας. Το βράδυ υπάρχει δυνατότητα να παρακολουθήσετε την Αναστάσιμη
Θεία Λειτουργία στον Ιερό ναό του Αγίου Αλεξάνδρου του Μάρτυρα.

Αναχωρήσεις
6/4

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

παιδί

Παλέρμο: Cristal Palace 4*
Κατάνια: NH Centro 4*

495€

595€

445€

Περιλαμβάνονται

✿ Aεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Κατάνια-Αθήνα ✿ 2 διαν/σεις στο Παλέρμο & 2 στην
Κατάνια σε ξενοδοχεία 4* ✿ πρωινό ✿ μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα ✿ έμπειρος αρχηγός – συνοδός ✿ τοπικοί ξεναγοί σε Ακράγαντα, Παλέρμο, Συρακούσες ✿ ασφαλιστική κάλυψη αστικής /επαγγελματικής ευθύνης
✿ Φ.Π.Α
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: φόροι αεροδρομίου (155€), είσοδοι, Checkpoint (25€), δημοτικοί φόροι στα ξενοδοχεία , ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται
ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

Σικελιανό Καθολικό Πάσχα στην Κεφαλού

3η ημέρα: Παλέρμο - Ακράγαντας - Κατάνια. Πρωινό και αναχώρηση για την ιστορική «Κοι- Κεφαλού - Παλέρμο – Μονρεάλε - Ακράγαντας - Συρακούσες - Κατάνια
λάδα των Ναών» του Ακράγαντα, όπου θα γνωρίσουμε από κοντά το εντυπωσιακότερο διασωθέν συγκρότημα αρχαίων ελληνικών ναών της Σικελίας. Θα περπατήσουμε την «Ιερά Οδό» της Αναχ: 29/3
αρχαίας πόλης και θα «ακουμπήσουμε» τους ναούς της Ηρας, της Ομόνοιας, του Ηρακλή και 1η ημέρα: Αθήνα - Κατάνια - Ταορμίνα - Κεφαλού
του Ολυμπίου Διός. Στη συνέχεια αναχώρηση για την Κατάνια και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 2η ημέρα: Παλέρμο, Ξενάγηση, Μονρεάλε
3η ημέρα: Κεφαλού – Ακράγαντας
4η ημέρα: Κατάνια - Αίτνα – Ταορμίνα. Πρωινό και αναχώρηση για το γνωστό ηφαίστειο της 4η ημέρα: Κεφαλού – προαιρετική εκδρομής στις Συρακούσες
Αίτνας, το μεγαλύτερο και υψηλότερο ενεργό ηφαίστειο στην Ευρώπη, που είναι τρεις φορές 5η ημέρα: Κεφαλού - Κατάνια - Αθήνα
μεγαλύτερο από το Βεζούβιο.(ύψος 3.350 μέτρα). Με το τελεφερίκ θα ανεβούμε μέχρι την κοΑναχωρήσεις
Ξενοδοχείο
2κλινο
1κλινο
παιδί
ρυφή, όπου με το ειδικό μεταφορικό μέσο θα δούμε από κοντά μικρούς ή μεγάλους κρατήρες
με ενέργεια ή σβηστούς. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε την πανέμορφη πόλη της Ταορμίνας,
29/3
3*
445€
665€
245€
όπου θα γνωρίσουμε περπατώντας τα μεσαιωνικά της δρομάκια, τα χαρακτηριστικά της κτί4*
495€
715€
295€
σματα καθώς και το επιβλητικό Ελληνορωμαϊκό της θέατρο με την εκπληκτική θέα στο Ιόνιο
Πέλαγος.
5η ημέρα: Κατάνια - Συρακούσες - Αθήνα. Πρωινό και αναχώρηση για τις Συρακούσες, όπου
θα περιηγηθούμε στο αρχαιολογικό της πάρκο, βλέποντας από κοντά τα σημαντικότερα μνημεία, με το αρχαίο θέατρο, το Ρωμαϊκό φόρουμ και τη Σπηλιά του Διονύσου. Συνεχίζουμε την
ξενάγησή μας στο Ιστορικό Κέντρο των Συρακουσών, το μικρό νησάκι της Ορτυγίας όπου θα
δούμε τον αρχαίο ναό του Απόλλωνα, την πλατεία του Αρχιμήδη, την πηγή της Αρετούσας και
την πλατεία Duomo με τον μοναδικό Καθεδρικό ναό ενσωματωμένο στον αρχαίο ναό της θεάς
Αθηνάς! Νωρίς το απόγευμα αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Κατάνια για την πτήση της επιστροφής στην Αθήνα.
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Περιλαμβάνονται

✿ Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΚΑΤΑΝΙΑ- ΑΘΗΝΑ με AEGEAN ✿ 4 διαν/σεις σε ξεν.3*/4* ✿
Μπουφέ πρόγευμα και ένα δείπνο καθημερινά ( μενού 3 πιάτων στο 3* και μπουφέ στο 4*) ✿ Εκδρομές, περιηγήσεις, επισκέψεις βάση προγράμματος ✿ Έμπειρος αρχηγός-συνοδός ✿ Ασφάλεια
αστικής ευθύνης ✿ Φ.Π.Α. ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων (155€), φόροι πόλεων, τελεφερίκ, check points: 15€/άτομο, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα,
είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα και ότι δεν αναφέρεται στα προσφερόμενα

5
ημέρες

Βενετία - Βερόνα – Σιρμιόνε

Βενετία - Μιλάνο

1η ημέρα: Αθήνα - Βενετία. Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με την
VOLOTEA για τη πόλη των Δόγηδων, Βενετία. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο NH LAGUNA 4* Το απόγευμα δυνατότητα παρακολούθησης της
ακολουθίας του Επιταφίου στην Ορθόδοξη εκκλησία του Αγ. Γεωργίου των
Ελλήνων.
2η ημέρα: Βενετία - περιήγηση πόλης. Πρωινό και μεταφορά στο Τρονκέτο
όπου αναχωρούμε με βαπορέτο για την φημισμένη Πιάτσα Σαν Μάρκο, όπου
δούμε την ομώνυμη εκκλησία με τους πέντε θόλους το παλάτι των Δόγηδων, τον Πύργο του Ρολογιού τις παλιές φυλακής και την Γέφυρα των Στεναγμών . Τέλος θα καταλήξουμε σε ένα από τα λίγα εργαστήρια κατασκευής
Murano. Χρόνος ελεύθερος για καφέ ή Μπελίνι, το εθνικό ποτό του Βένετο
στο πασίγνωστο Φλοριάν στην πλατεία του Αγ. Μάρκου. Το βράδυ δυνατότητα
παρακολούθησης της Αναστάσιμης Θείας Λειτουργίας.
3η ημέρα: Βενετία - εκδρομή Βερόνα - Σιρμιονε. Πρωινό και αναχωρούμε
για τη ρομαντική Βερόνα, την πόλη των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ, όπου
θα θαυμάσουμε την Ρωμαϊκή Αρένα, τις όμορφες πλατείες Ντέλε Έρμπε και
Ντέι Σινιόρι που περιβάλλονται από άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά κτίρια
και βέβαια το αρχοντικό των Καπουλέτων με το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το όμορφο μεσαιωνικό Σιρμιόνε, κτισμένο στο νότιο άκρο της λίμνης Garda, όπου και θα περπατήσουμε. Χρόνος
ελεύθερος και επιστροφή στη Βενετία.
4η μέρα: Βενετία - Αθήνα. Πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόμιο και τη
πτήση της επιστροφής
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Το 5ημερο πρόγραμμα περιλαμβάνει μία επιπλέον ελεύθερη μέρα .Τελικό πρόγραμμα με το
ενημερωτικό σας.
Αναχωρήσεις
6/4
4 ημέρες
27/4
5 ημέρες

5
ημέρες

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

παιδί

NH LAGUNA 4*

395€

515€

345€

NH LAGUNA 4*

415€

545€

365€

Περιλαμβάνονται

✿ Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ- ΒΕΝΕΤΙΑ - ΑΘΗΝΑ με τη VOLOTEA
✿ 3 , 4 διαν/σεις στο ξενοδοχείο NH LAGUNA 4* ✿ Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά
✿ Εισιτήριο για το βαπορέτο για την 2η μέρα ✿ Εκδρομές, περιηγήσεις & επισκέψεις
ως περιγράφονται ανωτέρω ✿ Έμπειρος αρχηγός-συνοδός ✿ Μία χειραποσκευή και
μία αποσκευή 15 κιλών ✿ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς ως 75 ετών ✿ Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων (185€), φόροι
πόλεων, check points: € 20/άτομο, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία,
μνημεία και λοιπά αξιοθέατα και ό,τι δεν αναφέρεται στα προσφερόμενα

Early Booking

1η ημέρα: Αθήνα – Βενετία. Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Βενετία.
Άφιξη και μεταφορά στο Τρονκέτο. Αναχωρούμε με βαπορέτο για τη φημισμένη Πιάτσα Σαν Μάρκο, όπου θα δούμε την ομώνυμη εκκλησία, το παλάτι των Δόγηδων,
τον Πύργο του Ρολογιού, τις παλιές φυλακές και τη Γέφυρα των Στεναγμών και θα
καταλήξουμε σε ένα από τα λίγα εργαστήρια κατασκευής Murano. Χρόνος ελεύθερος
και μεταφορά- τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα δυνατότητα παρακολούθησης της ακολουθίας του Επιταφίου στην Ορθόδοξη εκκλησία του Αγ. Γεωργίου των
Ελλήνων.
2η ημέρα: Βενετία – Πάντοβα. Πρωινό και αναχώρηση για τη φοιτητούπολη Πάντοβα
Θα δούμε το φημισμένο πανεπιστήμιo, την Βασιλική του Αγ.Αντωνίου και τέλος την
Prato della Valle, η οποία θεωρείται η δεύτερη μεγαλύτερη της Ευρώπης. Χρόνος
ελεύθερος . Το βράδυ δυνατότητα παρακολούθησης της Αναστάσιμης Θείας Λειτουργίας.
3η ημέρα: Βενετία. Πρωινό και ήμερα ελεύθερη στη διάθεσή σας στη μαγεία της
Βενετίας για βόλτες στα αξιοθέατά της. Μπορείτε να κάνετε βόλτα με τη γόνδολα στο
Κανάλε Γκραντε, να περπατήσετε στα εσωτερικά της δρομάκια με τα κανάλια, να επισκεφτείτε κάποιο από τα πολλά μουσεία και τις πινακοθήκες που διαθέτει. Μη λησμονήσετε να πιείτε καφέ ή Μπελίνι, το εθνικό ποτό του Βένετο στο πασίγνωστο Φλοριάν
στην πλατεία του Αγ. Μάρκου.
4η ημέρα: Βενετία - Βερόνα - Σιρμιονε – Μιλάνο. Πρωινό και αναχωρούμε για τη
ρομαντική Βερόνα για να θα θαυμάσουμε τη Ρωμαϊκή Αρένα, τις όμορφες πλατείες
Ντέλε Έρμπε και Ντέι Σινιόρι και βέβαια το αρχοντικό των Καπουλέτων με το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Στη συνέχεια αναχώρηση για το όμορφο μεσαιωνικό
Σιρμιόνε, κτισμένο στο νότιο άκρο της λίμνης. Χρόνος ελεύθερος για να απολαύσετε
το καπουτσίνο σας και συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα της Λομβαρδίας, το Μιλάνο.
Τακτοποίηση και χρόνος ελεύθερος.
5η ημέρα: Μιλάνο - Αθήνα. Πρωινό και θα ξεκινήσουμε για την πανοραμική ξενάγηση της πόλης. Θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό Ντουόμο, την περίφημη σκεπαστή στοά
Γκαλλερία Βιτόριο Εμμανουέλε του Β’, το νεοκλασικό θέατρο της Σκάλας του Μιλάνου
και το μουσείο του. Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος μέχρι τη μεταφορά στο αεροδρόμιο του Μιλάνου για την πτήση της επιστροφής στην Αθήνα.
Αναχωρήσεις
Τιμές κατ΄άτομο:
6/4, 25/5

Ξενοδοχείο
Βενετία: Russott 4*
Μιλάνο: Barcelo 4*

2κλινο 1κλινο

παιδί

495€

415€

615€

Περιλαμβάνονται
✿ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Βενετία / Μιλάνο - Αθήνα με Aegean
4 διαν/σεις σε ξενοδοχεία 4* ✿ πρωινό ✿ εισιτήριο για το βαπορέτο για την 1η μέρα
✿ μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα ✿ αρχηγός-συνοδός
✿ ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών ✿ ΦΠΑ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: φόροι αεροδρομίου (150€), είσοδοι μουσείων, αχθοφορικά
& φιλοδωρήματα, φόροι πόλεων, check points 20€, ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό
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4&5
ημέρες

Λονδίνο
1η ημέρα: Αθήνα - Λονδίνο. Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Λονδίνο. Άφιξη
και γνωριμία με τη Βρετανική πρωτεύουσα. Θα δούμε τα μουσεία της Φυσικής Ιστορίας, Επιστημών, Βικτωρίας και Αλβέρτου, το Νάιτσμπριντζ με τα πολυκαταστήματα Χάροντς, Χάρβει
Νίκολς, τη Marble Arch και το αριστοκρατικό Mayfair, την επίσημη κατοικία της Βασιλικής
οικογένειας, τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, από το Ουέστμινστερ με την Πλατεία Κοινοβουλίου
, τα Βασιλικά Δικαστήρια, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Παύλου, την Τράπεζα της Αγγλίας,
το Χρηματιστήριο και τον Πύργο Του Λονδίνου. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα: Λονδίνο. Μπουφέ πρόγευμα και ελεύθερη μέρα στη διάθεσή σας. Ξεκινήστε από
την Ρητζεντ Στρητ, την Κάρναμπι Στρητ που είναι ο παράδεισος των Fashionistas και συνεχίστε στα αμέτρητα καταστήματα όλα brand names της Μποντ Στρητ. Πρώτο και καλύτερο το
παγκόσμια γνωστό Harrods. Για όσους ενδιαφέρονται προτείνεται προαιρετικά μία εκδρομή
– κρουαζιέρα στον ποταμό Τάμεση, με επίσκεψη στην πόλη του Γκρίνουιτς. Το απόγευμα σας
προτείνουμε μια προαιρετική περιήγηση διάρκειας 4 ωρών (έξοδα ατομικά) στο νυχτερινό
Λονδίνο. Θα περπατήσουμε στο κέντρο της νυχτερινής διασκέδασης του Λονδίνου το west
end με τα υπέροχα musical, το soho με τα σκοτεινά και ιδιαίτερα σοκάκια, τη china town, τη
leicester square η πλατεία όπου λαμβάνουν χώρα οι πρεμιέρες Χολιγουντιανών υπερπαραγωγών. Στη συνέχεια θα επιβιβαστούμε στο πούλμαν για μια νυχτερινή περιήγηση στο Τάμεση
του Λονδίνου. Στάσεις για φωτογραφίες στα ωραιότερα ορόσημα της πόλης, London Eye, Big
Ben, Millennium ΛΟΝΔΙΝΟ Bridge, Saint Paul’s, More London Place, Tower Bridge,Shard.
Αργά το βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η ημέρα: Λονδίνο. Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για το περίφημο μουσείο των κέρινων ομοιωμάτων της Μαντάμ Τυσσό (προαιρετική είσοδος) το καλύτερο στο είδος του, «για να
γνωρίσετε από κοντά» μεγάλες προσωπικότητες της ιστορίας, της πολιτικής, της show biz και
του αθλητισμού. Στη συνέχεια θα έχουμε τη δυνατότητα να επισκεφτούμε το Βρετανικό Μουσείο όπου θα ξεναγηθούμε στην πτέρυγα με τα περίφημα και μοναδικά γλυπτά του Παρθενώνα. Η βόλτα μας θα ολοκληρωθεί στην πανέμορφη πλατεία Κόβεντ Γκάρντεν, εκεί μπορείτε
να απολαύσετε έναν καφέ ή και μεσημεριανό γεύμα, παρακολουθώντας κάποιους από τους
δεκάδες street performers (τραγουδιστές, μίμους, κωμικούς κ.α.).
4η ημέρα: Λονδίνο (Οξφόρδη - Στράτφορντ Απόν Έιβον - Bicester Outlet Village). Μπουφέ
πρόγευμα και όλη η ημέρα στη διάθεσή σας. Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να συμμετάσχετε (έξοδα ατομικά) στην ολοήμερη εκδρομή μας στην επαρχία της Αγγλίας. Ελεύθερος χρόνος για μια
βόλτα παρόχθια του ποταμού Έιβον και για μεσημεριανό γεύμα. Τελευταία μας στάση το χωριό
Bicester Outlet Village όπου θα έχουμε την ευκαιρία για αγορές στις διάφορες μπουτίκ σε
τιμές κόστους. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας.
5η ημέρα: Λονδίνο - Αθήνα. Μπουφέ πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος. Το μεσημέρι αναχώρηση για την εκδρομή μας στο Γουίντσορ. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε
το κάστρο του Windsor (προαιρετική είσοδος), την κατοικία των Βασιλέων της Αγγλίας απ’
τον καιρό του Γουλιέλμου του Κατακτητή. Θα επισκεφθούμε τα επίσημα διαμερίσματα και το
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Κουκλόσπιτο της Βασίλισσας όπως και το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Μετά το τέλος της
επίσκεψής μας, θα έχουμε χρόνο να απολαύσουμε μια βόλτα στα γραφικά σοκάκια της πόλης.
Αργά το απόγευμα θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής μας στην
Αθήνα.
Το 4ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει μια ελεύθερη ημέρα.

Αναχωρήσεις
23/3 4 ημέρες
22/3 5 ημέρες
6/4 4 ημέρες
(British)
5/4, 6/4, 10/4, 11/4
5 ημέρες (British)
9/4, 10/4
5 ημέρες (Aegean)
28/4
4 ημέρες (British)
28/4
4 ημέρες (Aegean)
27/4
5 ημέρες (British)
25/5
4 ημέρες (British)
24/5, 14/6, 21/6, 22/6
5 ημέρες (British)

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

παιδί

Holiday Inn Regents Park 4*
Amba Marble Arch 4* Sup
Holiday Inn Regents Park 4*
Amba Marble Arch 4* Sup
Holiday Inn Regents Park 4*
Amba Marble Arch 4* Sup
Holiday Inn Regents Park 4*
Amba Marble Arch 4* Sup
Holiday Inn Regents Park 4*
Amba Marble Arch 4* Sup
Holiday Inn Regents Park 4*
Amba Marble Arch 4* Sup
Holiday Inn Regents Park 4*
Amba Marble Arch 4* Sup
Holiday Inn Regents Park 4*
Amba Marble Arch 4* Sup
Holiday Inn Regents Park 4*
Amba Marble Arch 4* Sup
Holiday Inn Regents Park 4*
Amba Marble Arch 4* Sup

449€
489€
499€
569€
535€
565€
595€
645€
645€
695€
485€
515€
535€
565€
555€
595€
585€
625€
645€
695€

629€
719€
749€
869€
735€
795€
865€
945€
915€
995€
685€
795€
735€
845€
815€
895€
795€
855€
915€
995€

349€
369€
369€
399€
355€
435€
355€
495€
405€
545€
315€
445€
365€
495€
315€
495€
395€
495€
445€
545€

Περιλαμβάνονται

✿ Aεροπορικά εισιτήρια με Aegean ή British ✿ μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια εξωτερικού ✿ διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογή σας ✿ πρωινό ✿ εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται ✿ έμπειρος αρχηγός - συνοδός ✿ ασφάλεια
αστικής και επαγγελματικής ευθύνης ✿ Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: φόροι αεροδρομίων (175€), φιλοδωρήματα, αχθοφορικά,
είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται ό,τι
δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

6
ημέρες

Σκωτία - Χάιλαντς
Εδιβούργο, Γλασκώβη
Αναχ: 5/4 & 26/4
Η Σκωτία, χάρη στην χαρακτηριστική εθνική της ενδυμασία, το ουίσκι, τη μουσική από
γκάιντες, τις παραδόσεις και την υπέροχη τοπογραφία της, έχει διαμορφώσει μια εικόνα
αναγνωρίσιμη σε όλο τον κόσμο. Είναι μια χώρα με εντυπωσιακές αντιθέσεις και μαγευτικά χαρίσματα, είτε τη δείτε τυλιγμένη στην ομίχλη, είτε να καθρεφτίζεται με εντυπωσιακό τρόπο στα νερά των λιμνών της.
1η μέρα: Αθήνα - Εδιμβούργο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με την BRITISH AIRWAYS για την πρωτεύουσα
της Σκωτίας, το Εδιμβούργο. Μεταφορά και τακτοποίηση Μεταφορά και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο HOLIDAY INN EXPRESS WATERFRONT 3* ( www.holidayinn.com ) .Νωρίς το απόγευμα θα ξεκινήσουμε με τον ξεναγό-συνοδό μας για μια βόλτα στο Βασιλικό
Μίλι της παλιάς πόλης. Θα περιηγηθούμε στα μεσαιωνικά καλντερίμια και σίγουρα το
βραδάκι θα απολαύσουμε ένα single malt ουίσκι σε μια από τις παραδοσιακές παμπ της
Grassmarket με ζωντανή απαλή Σκοτσέζικη μουσική.
2η μέρα: Εδιμβούργο, Ξενάγηση πόλης και κάστρου Εδιμβούργου
Πρωινή ξενάγηση στο Εδιμβούργο. Θα δούμε πολλά όμορφα ιστορικά κτίρια, πλατείες,
από την κορυφή του λόφου Κάλτον, την πανοραμική θέα της πόλης, το παλάτι του
Χόλιροουντ, επίσημη κατοικία της βασίλισσας στη Σκωτία. κ.ά. Δια μέσου του Βασιλικού Μιλίου θα περάσουμε ανάμεσα από τα ψηλά, μεσαιωνικά σπίτια της παλιάς πόλης
και θα επισκεφθούμε (προαιρετικά) το παγκοσμίου φήμης Κάστρο του Εδιμβούργου.
Απόγευμα ελεύθερο.
3η μέρα: Εδιμβούργο - Λοχ Λόμοντ & Τρόσακς - Χάιλαντς - Εδιμβούργο
Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στην εντυπωσιακή άγρια φύση των Χάιλαντς. Θα
αναχωρήσουμε για το Εθνικό Πάρκο Λοχ Λόμοντ & Τρόσακς, με επιλεγμένες στάσεις
για φωτογραφίες στο μαγευτικό αυτό τοπίο όπως τα Χάιλαντς (ηφαιστιογενή βραχώδη
υψίπεδα), το θεαματικό φαράγγι του Γκλένκοου, τις μαγευτικές λίμνες της Σκωτίας, το
κανάλι της Καλυδωνίας και την γνωστή σε όλους Λοχ Νες. Ελεύθερος χρόνος για περιήγηση και μεσημεριανό γεύμα στο Fort Augustus. Αργά το βράδυ επιστροφή στο Εδιμβούργο. Υπάρχει δυνατότητα να παρακολουθήσουμε με τον αρχηγό μας την αναστάσιμη
λειτουργία στον ορθόδοξο ναό του Αγίου Ανδρέα.
4η μέρα: Εδιμβούργο - Γλασκώβη - Εδιμβούργο
Πρωινή αναχώρηση για τη μεγαλύτερη πόλη της Σκωτίας, τη Γλασκώβη. Ξενάγηση
στην πλατεία Τζωρτζ με τα επιβλητικά Βικτωριανά κτίρια, το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό
ναό, το Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης και τον ποταμό Κλάιντ. Το μεσημέρι σας προσφέ-

ρουμε Πασχαλινό γεύμα σε Ελληνικό εστιατόριο. Ελεύθερος χρόνος για να εξερευνήσετε την πόλη και αργά το απόγευμα επιστροφή στο Εδιμβούργο.
5η μέρα: Εδιμβούργο, Ελεύθερη μέρα (Προαιρετική εκδρομή στην Ανατολική Σκωτία:
Κάστρο Γκλάμις, Άγιος Ανδρέας)
Ελεύθερη μέρα για βόλτες και επισκέψεις σε μουσεία και διάφορα αξιοθέατα της πόλης.
Για όσους ενδιαφέρονται, προτείνουμε μια προαιρετική ημερήσια εκδρομή στην ανατολική Σκωτία, στο περίφημο κάστρο Glamis Castle, και στην παλαιότερη πανεπιστημιούπολη της Σκωτίας και πρώην εκκλησιαστική πρωτεύουσα, τον Άγιο Ανδρέα. Επιστροφή
στο Εδιμβούργο αργά το απόγευμα.
6η μέρα: Εδιμβούργο - Αθήνα
Το πρωί ελεύθερος χρόνος (αναλόγως με την ώρα πτήσης). Μεταφορά στο αεροδρόμιο
και πτήση για την Αθήνα.
Σημείωση: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
Αναχωρήσεις
5/4, 26/4

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

παιδί

Holiday Inn
Express Waterfront 3*

795€

1045€

745€

Περιλαμβάνονται
✿ Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ-ΑΘΗΝΑ με την BRITISH μέσω Λονδίνου
✿ Πέντε διαν/σεις στο ξενοδοχείο HOLIDAY INN EXPRESS WATERFRONT 3*
✿ Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά & ένα Πασχαλινό γεύμα σε Ελληνικό εστιατόριο
✿ Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάση προγράμματος
✿ Αρχηγός-συνοδός ✿ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδρομείς
έως 75 ετών
✿ Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων (220€), είσοδοι
σε μουσεία, μνημεία, λοιπά αξιοθέατα, ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία,
καθώς & ό, τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο κλπ.
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8
ημέρες

Γύρος Ιρλανδίας
Δουβλίνο - Βράχος του Κάσελ - Κορκ - Κιλλάρνεϋ - Δακτυλίδι του Κέρυ - Κάστρο Mπανράττυ - Βράχοι Μόχερ - περιοχή Μπέρρεν - Γκόλγουεϊ - Μεγαλιθικό
Κάροουμορ - Σλάιγκο - Ντέρρυ - Μονοπάτι του Γίγαντα – Μπέλφαστ
Αναχ: 6/4, 25/5, 22/6
1η μέρα: Αθήνα - Δουβλίνο - Βράχος του Κάσελ - Κορκ - Κιλλάρνεϋ. Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Δουβλίνο με την AEGEAN AIRLINES. Φθάνοντας θα αναχωρήσουμε για την
κομητεία Κέρυ. Πρώτος μας σταθμός ο Βράχο του Κάσελ που δεσπόζει επάνω από την πόλη, την
βάση του οποίου την αποτελεί ένας ογκόλιθος ύψους 61 μέτρων, ενώ στην κορυφή του καταπράσινου
λόφου υπάρχει ένα μικρό κάστρο. Συνεχίζουμε για την πανέμορφη πόλη Κορκ ( περιήγηση) και θα
αναχωρήσουμε για την γραφική πόλη Κιλλάρνεϋ. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο RANDLES
KILLARNEY 4* sup 600 μέτρα από το κέντρο της πόλης ή στο ανακαινισμένο ξενοδοχείο THE DUNLOE
HOTEL & GARDENS 5* ένα ρομαντικό κρησφύγετο στην άγρια ομορφιά του Κιλλάρνεϋ.
2η μέρα: Κιλλάρνεϋ - Δακτυλίδι του Κέρυ – Κιλλάρνεϋ. Πρωινή αναχώρηση για το περίφημο «Δαχτυλίδι του Κέρυ». Θα περάσουμε από το γραφικό χωριό Κιλλόργκλιν και θα συνεχίσουμε προς το
Γκλενμπέι με την πανοραμική θέα προς την χερσόνησο Ίβερα και τον κόλπο του Ντίνγκλ Ακολουθεί το
χωριό Καχέρσιβιν και το Γουότερβιλ, το αγαπημένο χωριό διακοπών του Τσάρλι Τσάπλιν. Συνεχίζουμε
μέσα από τα βουνά μέχρι το φαράγγι στην τοποθεσία Μολ. Στο σημείο Λέιντις Βιού θα απολαύσουμε
τη μαγευτική θέα προς τις διάσημες λίμνες του εθνικού Δρυμού του Κιλλάρνεϋ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο το απόγευμα. Το βράδυ προαιρετική παρακολούθηση του παραδοσιακού Ιρλανδέζικου χορού
RIVER DANCE.
3η μέρα: Κιλλάρνεϋ - Κάστρο Mπανράττυ - Βράχοι Μόχερ - περιοχή Μπέρρεν - Γκόλγουεϊ. Σήμερα θα αναχωρήσουμε για μια ακόμα υπέροχη διαδρομή. Πρώτη μας επίσκεψη θα είναι στο κάστρο
Μπανράττυ, ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα και αυθεντικά μεσαιωνικά κάστρα της Ιρλανδίας. Στη
συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς ένα από τα σημαντικότερα και πιο θεαματικά αξιοθέατα της Ιρλανδίας, τους Βράχους του Μόχερ, ενώ, μέσα από την περιοχή Μπέρρεν βλέπουμε την ιδιότυπη διαστρωμάτωση των ασβεστολιθικών πετρωμάτων. Άφιξη στην ευρύτερη περιοχή της κομητείας Galway
ή Castelbar και τακτοποίηση σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 3*,4*. Δείπνο.
4η μέρα: Γκόλγουει - Μεγαλιθικό Κάροουμορ - Σλάιγκο - Ντέρρυ. Πρωινή αναχώρηση για τη σημερινή μας διαδρομή, με πρώτο σταθμό στο μεγαλιθικό νεκροταφείο του Κάροουμορ. Στη συνέχεια θα
περιηγηθούμε στην όμορφη παραλιακή πόλη Σλάιγκο (Sligo) και θα αναχωρήσουμε για την Βόρεια
Ιρλανδία, με άφιξη αργά το απόγευμα στο Ντέρρυ. Τακτοποίηση σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* και περιήγηση στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Βόρειας Ιρλανδίας και την μόνη περιτειχισμένη. Δείπνο.
5η μέρα: Ντέρυ - Μονοπάτι του Γίγαντα – Μπέλφαστ. Πρωινό και αναχώρηση για το περίφημο
«Μονοπάτι του Γίγαντα» ένα από τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα της Β. Ιρλανδίας, με τις πολυγωνικές στήλες από βασάλτη και τις εξάγωνες πέτρες να εφάπτονται μεταξύ τους – ένα σπάνιο φυσικό
φαινόμενο, αποτέλεσμα έντονης ηφαιστειακής δραστηριότητας πριν από περίπου 50-60 εκατομμύρια
χρόνια. Αφού θαυμάσουμε το τοπίο θα συνεχίσουμε για το Μπέλφαστ. Άφιξη και τακτοποίηση σε
ξενοδοχείο 4*. Δείπνο.
6η μέρα: Μπέλφαστ – Δουβλίνο. Πανοραμική ξενάγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα
δούμε μεταξύ άλλων τον κεκλιμένο πύργο του ρολογιού, το κτίριο της Όπερας, το Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο Κουίνς και την παμπ Κράουν. Συνεχίζουμε για το Δυτικό Μπέλφαστ, όπου θα ξεναγηθούμε
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στην περιοχή των εχθροπραξιών μεταξύ καθολικών και προτεσταντών κατά τις δεκαετίες 1970-1990
και του σημερινού τείχους της Ειρήνης. Επίσης θα επισκεφθούμε το Dock στο οποίο κατασκευάστηκε
ο Τιτανικός. Ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για το Δουβλίνο. Τακτοποίηση σε ξενοδοχείο 4*.
7η μέρα: Δουβλίνο. Πανοραμική ξενάγηση με επίσκεψη στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Ιρλανδίας, στο αποστακτήριο ουίσκυ Jameson και στις εγκαταστάσεις της ζυθοποιίας Guinness. Πρωινή
ξενάγηση. Θα περάσουμε από την κεντρική λεωφόρο Ο’ Κόνελ, θα δούμε το ιστορικό κτίριο του ταχυδρομείου, το παλαιό τελωνείο του 18ου αι. και θα καταλήξουμε στο κολλέγιο της Αγίας Τριάδος για να
επισκεφθούμε την Βιβλιοθήκη του και να θαυμάσουμε το μοναδικό Book of Cells. Ακολουθεί επίσκεψη στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, σ τον καθεδρικό ναό του Αγίου Πατρικίου, το Φοίνιξ Παρκ, το
αποστακτήριο ουίσκυ Jameson, καθώς και τις εγκαταστάσεις της ζυθοποιίας Guinness. Τακτοποίηση
σε ξενοδοχείο 4*. Το βράδυ θα γνωρίσουμε την περιοχή Temple Bar, μία από τις παλαιότερες της
πόλης, όπου θα απολαύσουμε ένα ποτήρι μπύρα.
8η μέρα: Δουβλίνο – Αθήνα. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα
Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική
σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Λόγω των πολλών φεστιβάλ στην περιοχή του Γκόλγουεϊ η διανυκτέρευση μπορεί να αντικατασταθεί σε αντίστοιχης κατηγορίας ξενοδοχείο στην γύρω περιοχή
Mayo. Στην αναχώρηση 6/4 η διαμονή μας θα είναι στο ξενοδοχείο RANDLES στο Κιλλάρνεϋ. Τελικό
πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται

✿ Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΔΟΥΒΛΙΝΟ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES ✿
Επτά διαν/σεις στην Ιρλανδία και Βόρεια Ιρλανδία σε επιλεγμένα ξεν. 3*,4*, 5*
✿ Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά στα ξενοδοχεία και τρία δείπνα συνολικά ✿
Μεταφορές, εκδρομές περιηγήσεις βάση προγράμματος ✿ Ξεναγήσεις και περιηγήσεις βάση προγράμματος ✿ Ταξιδιωτικά έντυπα, χάρτες ✿ Ασφάλεια αστικής
ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση για τους εκδρομείς έως 75 ετών ✿ Αρχηγός
συνοδός ✿ Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων (155€),
είσοδοι σε μουσεία, χώρους επισκέψεων, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά και ότι δεν
αναφέρεται στα προσφερόμενα
Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

παιδί

6/4
3*, 4* & 5*
25/5, 22/6		

945€
995€

1425€
1475€

745€
795€

4,5
ημέρες
Κάρλοβυ Βάρυ

Πράγα - Κάρλοβυ Βάρυ
ΠΑΣΧΑ- ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ – ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
Πτήσεις με Aegean
1η ημέρα: Αθήνα - Πράγα. Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Πράγα. Άφιξη στη
‘‘χρυσή πόλη’’ και συνάντηση με τον τοπικό ξεναγό μας, επιβίβαση στο λεωφορείο και η ξενάγησή μας ξεκινάει με το ‘‘Μικρό μέρος’’ (Μάλα στράνα) μία από τις παλαιότερες ιστορικές
συνοικίες στην Πράγα. Θα επισκεφθούμε την επιβλητική μπαρόκ εκκλησία του Αγ. Νικολάου,
θα περπατήσουμε από τη γραφική Γοτθική γέφυρα του Καρόλου μέσα από τα μεσαιωνικά
δρομάκια της ‘‘Βασιλικής οδού’’ ως την πλατεία της παλιάς πόλης, με το Δημαρχείο και το
φημισμένο αστρονομικό ρολόι και την ‘‘παρέλαση των αποστόλων’’ καθώς και στην πλατεία
του ιστορικού κέντρου της Πράγας. Μετά την ξενάγηση θα έχουμε γεύμα σε τοπικό εστιατόριο
για να απολαύσουμε την παραδοσιακή τοπική κουζίνα. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο
ξενοδοχείο. Το βράδυ διασκεδάστε σε τυπικές Τσέχικες μπυραρίες με τοπικές σπεσιαλιτέ και
μπύρα παραγωγής τους ή στα φημισμένα τζαζ κλαμπ της Πράγας.
2η ημέρα: Καστρούπολη - κρουαζιέρα στο Μολδάβα. Πρωινό, ξενάγηση Καστρούπολης και
Κάστρου – μεταξύ άλλων θα δούμε το μοναστήρι Στραχόβ, το παλάτι Τσέρνιν, το Λορέτο, το
παλάτι Σβαρτσενβέργκ, την Αρχιεπισκοπή της Πράγας, το Προεδρικό μέγαρο, τον Καθεδρικό
ναό του Αγίου Βίτου, το ναό του Αγίου Νικολάου κ.α. Στο τέλος της ξενάγησης θα επιβιβαστούμε από την όχθη της «Μικρής πλευράς» σε καραβάκι – θα ακολουθήσει 2ωρη κρουαζιέρα με
γεύμα. Ελεύθερο απόγευμα. Το βράδυ συνιστούμε παράσταση Όπερας ή Μαύρου θεάτρου.
3η ημέρα: Πράγα - Κάρλοβυ Βάρυ. Μετά το πρωινό, θα αναχωρήσουμε από την Πράγα με
προορισμό τη γνωστή λουτρόπολη Κάρλοβυ Βάρυ στη Δυτική Βοημία, γνωστή λόγω των ιαματικών πηγών. Τον 14ο αιώνα ονομάστηκε «Βασιλική Πόλη» από τον αυτοκράτορα Κάρολο
τον 4ο και έκτοτε καθιερώθηκε σαν τόπος συνάντησης προσωπικοτήτων των γραμμάτων,
των τεχνών και της πολιτικής. Διασχίζοντας τον κεντρικό πεζόδρομο δίπλα στον ποταμό Τέπλα
καταλαβαίνουμε γιατί ο Γκαίτε, ο Σίλλερ, ο Μπετόβεν, ο Μπαχ ο Τσάρος της Ρωσίας κ.α. περπάτησαν τον ίδιο δρόμο. Μετά την ξενάγηση στην πόλη θα έχουμε γεύμα σε τοπικό εστιατόριο.
Επιστροφή στην Πράγα. Βράδυ ελεύθερο.
4η ημέρα: Πράγα. Πρωινό στο ξενοδοχείο και η μέρα είναι ελεύθερη. Πρότασή μας είναι
μία ολοήμερη εκδρομή στη δεύτερη πιο όμορφη πόλη μετά την Πράγα, στο Τσέσκυ Κρούμλοβ. Όπως και η Πράγα, είναι στην λίστα των διατηρητέων πόλεων της Ουνέσκο. Αποτελεί
πολιτισμικό στολίδι με τα ιδιαίτερα καλοδιατηρημένα γοτθικού και αναγεννησιακού ρυθμού
κτίρια, τις εκκλησίες και τα στενά δρομάκια της. Τα τείχη του Κρούμλοβ εσωκλείουν θησαυρούς ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και πολιτισμικής αξίας όπως η ‘‘κρυφή γέφυρα’’. Επισκεφθείτε
το κάστρο της πόλης και θαυμάστε από ψηλά την πανοραμική θέα. Επιστροφή στην Πράγα.
Βράδυ ελεύθερο.

5η ημέρα: Πράγα - Αθήνα. Πρωινό στο ξενοδοχείο και λίγος χρόνος ελεύθερος μέχρι τη μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

παιδί

1/3, 8/3, 15/3
5 ημέρες

5/4, 7/4, 11/4,
28/4, 23/5
5 ημέρες

Diplomat 4*
987 4*
Grandior 5*
Diplomat 4*
987 4*
Grandior 5*
Diplomat 4*
987 4*
Grandior 5*

455€
495€
595€
495€
535€
645€
595€
645€
715€

555€
635€
835€
595€
665€
845€
725€
865€
995€

395€
395€
495€
395€
435€
545€
485€
525€
535€

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

παιδί

Πρωτομαγιά
28/4
4 ημέρες

Panorama 4*
Corinthia 5*
987 4*
Hilton 5*
Panorama 4*
Corinthia 5*
987 4*
Hilton 5*

499€
539€
579€
649€
429€
469€
559€
619€

629€
739€
849€
949€
539€
589€
799€
899€

369€
399€
429€
459€
319€
349€
379€
409€

22/3
5 ημέρες

Αγίου Πνεύματος
25/5
4 ημέρες

Περιλαμβάνονται

✿ Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean Airlines ✿ 3, 4 διαν/σεις σε ξενοδοχείο της επιλογής
σας ✿ μεταφορές από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και αντίστροφα ✿ ξενάγηση πόλης
με γεύμα *ξενάγηση στο Κάστρο ✿ κρουαζιέρα ατο Μολδάβα με γεύμα ✿ εκδρομή στο
Κάρλοβυ Βάρυ με γεύμα ✿ αρχηγός του γραφείου ✿ ταξιδιωτική ασφάλιση *✿ αξιδιωτικά έγγραφα Δεν περιλαμβάνονται: ✿ φόροι αεροδρομίου (150€), είσοδοι στα
μουσεία, ποτά στη διάρκεια των γευμάτων, ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό
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5
ημέρες

6
ημέρες

Πόρτο Φίνο

Γένοβα

Benelux

Αναχ: 25/5, 8/6, 15/6 & 28/9 EARLY BOOKING
1η ημέρα: Αθήνα - Γένοβα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος και πτήση για την Γένοβα. Άφιξη και άμεση αναχώρηση για την περιήγηση της πόλης, όπου μεταξύ άλλων θα δούμε το λιμάνι, την Piazza de Ferrari
με την όπερα, το παλάτι των Δόγηδων και το σπίτι που λέγεται ότι γεννήθηκε ο Κολόμβος, και την
Via Garibaldi, η οποία ανακηρύχθηκε το 2006 μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της
UNESCO και περιστοιχίζεται από τα αναγεννησιακά παλάτια που έχτισαν οι πλουσιότερες οικογένειες της Γένοβας τον 16ο και 17ο αιώνα. Χρόνος ελεύθερος. Μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας το απόγευμα, βράδυ ελεύθερο για να θαυμάσετε την πόλη.
2η ημέρα: Γένοβα - Ραπάλλο/ Πόρτο Φίνο - Γένοβα
Πρωινό και αναχώρηση για το πανέμορφο Ραπάλλο και Πόρτο Φίνο με τα γραφικά, χρωματιστά
σπίτια, τις κομψές μπουτίκ, τα μαγαζιά με τα ντόπια προιόντα και τα εντυπωσιακά γιότ δεμένα στη
μαρίνα. Διασχίστε την κεντρική πλατεία, περιπλανηθείτε κατά μήκος της προβλήτας και αφεθείτε
στις μαγικές αποχρώσεις της θάλασσας. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, διανυκτέρευση.
3η ημέρα: Γένοβα (προαιρετική εκδρομή Cinque Terre)
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη. Προαιρετικά (κόστος 50€) ολοήμερη εκδρομή στα Cinque Terre,
ελληνιστί ‘Πέντε Γαίες’, 5 πανέμορφα χωριά με σπίτια χρωματιστά σκαρφαλωμένα στους άγριους
αλλά καταπράσινους βράχους της Δυτικής ακτής της Ιταλίας. Αποτελούν το πρώτο προστατευόμενο Εθνικό πάρκο της Ιταλίας και ένα από τα μέρη αυτής της υφηλίου που έχουν μπει στις λίστες της
UNESCO. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, διανυκτέρευση.
4η ημέρα: Γένοβα - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Γένοβας, πτήση επιστροφής στην Αθήνα.
Αναχωρήσεις
Ξενοδοχείο
2κλινο
1κλινο
παιδί
Τιμές κατ΄άτομο:
25/5, 28/9
4*
399€
539€
390€
8/6, 15/6		
449€
599€
440€
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 21 ημέρες πριν την
αναχώρηση. Μετά επιβάρυνση +40€ για κάθε ενήλικα.
Πτήσεις με Volotea για 25/5, 8/6 & 15/6
Αθήνα - Γένοβα
09:50
11:25
Γένοβα - Αθήνα
14:20
17:45
Πτήσεις με Volotea για 28/9
Αθήνα - Γένοβα
09:50
11:25
Γένοβα - Αθήνα
10:15
13:40
Οι διανυκτερεύσεις στην Γένοβα μπορεί να πραγματοποιηθούν εναλλακτικά στη Σαβόνα.
H σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει χωρίς παραλείψεις.

Περιλαμβάνονται

✿ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Γένοβα - Αθήνα ✿ διαμονή σε ξενοδοχείο 4* ✿
πρωινό ✿ μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν για όλες τις μετακινήσεις
σύμφωνα με το πρόγραμμα ✿ ξεναγήσεις / περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
✿ έμπειρος αρχηγός-συνοδός ✿ ενημερωτικά έντυπα ✿ ασφάλεια ταξιδιού (αστικής
ευθύνης) ✿ Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: φόροι αεροδρομίων (185€), Checkpoint 20€, δημοτικός φόρος πόλης 2€ το άτομο/διαν/ση, είσοδοι σε μουσεία & επισκεπτόμενους χώρους εισιτήρια πλοιαρίου ή τρένου για τα Cinque Terre, ό ,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα
ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
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Βρυξέλλες

Άμστερνταμ-Ντελφτ-Ρόττερνταμ-Αμβέρσα-Βρυξέλλες-Γάνδη-Μπρυζ
EARLY BOOKING
1η ημέρα: Αθήνα - Άμστερνταμ (ξενάγηση πόλης).
2η ημέρα: Άμστερνταμ (Πλατεία Μουσείων - Coster Diamonds).
3η ημέρα: Ρόττερνταμ - Χάγη - Ντελφτ – Βρυξέλλες.
4η ημέρα: Βρυξέλες (προαιρετική εκδρομή Βαλλωνία – Λουξεμβούργο).
5η ημέρα: Γάνδη – Μπρυζ.
6η ημέρα: Αμβέρσα – Αθήνα.
Αναχωρήσεις
Τιμές κατ΄άτομο:
4/4

Ξενοδοχείο (ή παρόμοια)

2κλινο 1κλινο παιδί

Άμστερνταμ: Ozo 4*
545€ 710€ 495€
Βρυξέλλες: Nh Brussels Louise 4*
Μπρυζ: Academie 4*
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 21 ημέρες πριν την
αναχώρηση για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Μετά +50€ για κάθε ενήλικα.

Περιλαμβάνονται

✿ Αεροπορικά εισιτήρια με Transavia ✿ 1 χειραποσκευή 10 κιλών και 1 αποσκευή 15
κιλών ανά άτομο ✿ 2 διαν/σεις στις Βρυξέλλες ✿ 2 διαν/ σεις στο Άμστερνταμ
✿ 1 διαν/ ση στη Μπρυζ ✿ πρωινό ✿ μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις σύμφωνα με
το πρόγραμμα ✿ αρχηγός – συνοδός ✿ ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για
τους εκδρομείς έως 75 ετών ✿ ΦΠΑ ✿ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: φόροι αεροδρομίου
(155€) ✿ είσοδοι στα μουσεία και όπου απαιτείται ✿ αχθοφορικά και φιλοδωρήματα

Benelux

5
ημέρες

Άμστερνταμ-Χάγη-Ντελφτ-Ρόττερνταμ-ΒρυξέλλεςΒατερλό-Ναμύρ-Ντινάντ-Γάνδη-Μπρυζ - Λουξεμβούργο

1η ημέρα: Αθήνα - Άμστερνταμ - ξενάγηση πόλης & κρουαζιέρα στα κανάλια
2η ημέρα: Άμστερνταμ - ελεύθερη μέρα (Zaanse Schans - Βόλενταμ)
3η ημέρα: Άμστερνταμ - Γάνδη - Μπρυζ - Βρυξέλλες
4η ημέρα: Βρυξέλλες - Βατερλό - Ναμύρ - Ντινάντ - Λουξεμβούργο
5η ημέρα: Βρυξέλλες - Ρόττερνταμ - Ντελφτ - Χάγη - Άμστερνταμ – Αθήνα
Αναχωρήσεις
Τιμές κατ΄άτομο:
5/4, 24/5

Ξενοδοχείο (ή παρόμοια)

2κλινο 1κλινο παιδί

Άμστερνταμ: Novotel City 4*
Βρυξέλλες: NH Grand Place Arenberg 4*

665€ 865€ 565€

Περιλαμβάνονται

✿ Αεροπορικά εισιτήρια με KLM ✿ διαμονή σε ξενοδοχεία 4* ✿ πρωινό ✿ μεταφορές,
εκδρομές, ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα ✿ αρχηγός / συνοδός ✿ ασφάλεια
αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών ✿ ΦΠΑ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: φόροι αεροδρομίου (185€), είσοδοι στα μουσεία
αχθοφορικά & φιλοδωρήματα, ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

5
ημέρες

Πολωνία

Πάσχα στη Σκανδιναβία

Βαρσοβία-Κρακοβία-Άουσβιτς-Τσεστοχόβα-Αλατωρυχεία Βιελίτσκα
Αναχ: 6/4, 29/4 & 25/5 ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ AEGEAN
Early Booking

Αναχ: 6/4

1η ημέρα: Αθήνα - Βαρσοβία – Κρακοβία. Πτήση για τη Βαρσοβία και αναχώρηση στη συνέχεια οδικώς για την Κρακοβία, την αρχαία
πρωτεύουσα της Πολωνίας. Άφιξη αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο στην Κρακοβία. Στις ώρες που ακολουθούν περιπλανηθείτε στα
στενά δρομάκια της πόλης, και απολαύσετε ποτό η φαγητό στα δεκάδες μπαράκια και εστιατόρια που κατακλύζουν την πλατεία της
πόλης. Διανυκτέρευση.
2η ημέρα: Κρακοβία (Αλατωρυχεία Βιελίτσκα). Στην πρωινή ξενάγηση της πόλης θα δούμε το εντυπωσιακό Βασιλικό Κάστρο στο
λόφο Βάβελ, τον Καθεδρικό Ναό με τους Βασιλικούς τάφους και την Καμπάνα, το πανεπιστήμιο Γιαγκελονιάν, την μεγάλη μεσαιωνική
πλατεία με την εκκλησία Μαριάτσκι αφιερωμένη στην Παναγία. Στη μέση της πλατείας δεσπόζει το αναγεννησιακού ρυθμού κτίριο
Σουκιένιτσε, όπου παλαιότερα διακινούνταν το εμπόριο των υφασμάτων και τώρα στεγάζει το μεγαλύτερο κατάστημα με σουβενίρ και
μια έκθεση ζωγραφικής Πολωνών ζωγράφων. Αναχώρηση στη συνέχεια για περιοχή της Βιελίτσκα όπου τα αλατωρυχεία της που
επισκεπτόμαστε αποτελούν μοναδικό κειμήλιο στην ιστορία των ορυχείων. Οι υπόγειες στοές στις οποίες βρίσκονται εκκλησίες σκαλιστές πάνω στο αλάτι, μικρές φωσφορίζουσες λίμνες και τα ξύλινα υποστυλώματα των στοών τα οποία είναι αληθινά καλλιτεχνήματα
μαραγκών της παλιάς εποχής, προσδίδουν στο αλατωρυχείο μια γοητεία η οποία παρακινεί τους ανθρώπους από όλο τον κόσμο, εδώ
και αιώνες να θαυμάσουν αυτό το μοναδικό έργο τέχνης. Επιστροφή στην Κρακοβία και απόγευμα στη διάθεσή σας.
3η ημέρα: Κρακοβία (Ζακοπάνε). Η σημερινή ολοήμερη εκδρομή θα μας οδηγήσει στο Ζακοπάνε (110χλμ), νότια της Κρακοβίας κοντά
στα σύνορα της Σλοβακίας. Το Ζακοπάνε είναι φωλιασμένο στα όρη Τάτρα, δημοφιλές θέρετρο της Πολωνίας, τόσο το χειμώνα όπου
το επισκέπτονται σκιέρ για τις όμορφες πίστες του όσο και όλο τον υπόλοιπο χρόνο όπου προσφέρεται για πεζοπορία και ορειβασία. Ο
κεντρικός πλατύς πεζόδρομος της πόλης και τα κουκλίστικα ξύλινα σπιτάκια του θα σας μεταφέρουν σε μια άλλη εποχή, τέλη του 18ου
αιώνα, που προσέλκυσε ανθρώπους των τεχνών της Πολωνίας και λόγω των ορυχείων και της μεταλλουργίας που αναπτύχθηκε στην
περιοχή εξελίχθηκε σε σημαντικό κέντρο. Επιστροφή αργά το απόγευμα στo ξενοδοχείο μας στην Κρακοβία.
4η ημέρα: Κρακοβία – Βαρσοβία. Μετά το πρωινό μας θα επισκεφτούμε την περιοχή της Βιελίτσκα, που τα αλατωρυχεία της αποτελούν μοναδικό κειμήλιο στην ιστορία των ορυχείων. Οι υπόγειες στοές στις οποίες βρίσκονται εκκλησίες σκαλιστές πάνω στο αλάτι,
μικρές φωσφορίζουσες λίμνες και τα ξύλινα υποστυλώματα των στοών τα οποία είναι αληθινά καλλιτεχνήματα μαραγκών της παλιάς
εποχής, προσδίδουν στο αλατωρυχείο μια γοητεία η οποία παρακινεί τους ανθρώπους από όλο τον κόσμο, εδώ και αιώνες να θαυμάσουν αυτό το μοναδικό έργο τέχνης. Πορεία για τη Βαρσοβία. Καθοδόν θα κάνουμε στάση στην Τσεστοχόβα με το μοναστήρι της
Γιάσνα Γκόρα, όπου θα έχουμε σύντομη επίσκεψη στο παρεκκλήσι της μονής. Άφιξη το απόγευμα στη Βαρσοβία. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας και χρόνος ελεύθερος.
5η ημέρα: Βαρσοβία – Αθήνα. Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για την ξενάγηση στην ιστορική πόλη της Βαρσοβίας. Η πόλη περιβάλλεται από παλιές οχυρώσεις, βρίσκεται στον κατάλογο της πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και αποτελεί τον σημαντικότερο
πόλο έλξης για τους συντηρητές μνημείων ανά τον κόσμο. Στην πρωινή ξενάγηση θα δούμε μεταξύ άλλων την κεντρική πλατεία της
Αγοράς, το Βασιλικό Ανάκτορο, πολύ καλό δείγμα μπαρόκ αρχιτεκτονικής, που τώρα λειτουργεί σαν Μουσείο και έδρα της Βουλής
Seim, το παλάτι και την πλατεία του Κάστρου Plac Zamkowy, από τα λίγα σημεία που σώθηκαν από τη ναζιστική λαίλαπα, το μνημειώδες Παλάτι Πολιτισμού και Επιστήμης, δώρο του Στάλιν στη Βαρσοβία, το Μεγάλο Θέατρο Βιέλκι, που στεγάζει την όπερα και το
μπαλέτο, το μπαρόκ παλάτι Κρασίνσκι, που θεωρείται από τα ομορφότερα κτίρια της πόλης, τους Βασιλικούς Κήπους, και το Εβραϊκό
Γκέτο, το σπίτι της Μαρίας Κοζλόφκα Κιουρί, που τιμήθηκε με Νόμπελ, το άγαλμα του Φρεντερίκ Σοπέν, που στολίζει τους κήπους του
ανακτόρου Λαζιένσκι. Χρόνος ελεύθερος και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής μας.

Αναχωρήσεις
Τιμές κατ΄άτομο:
6/4, 29/4, 25/5

5
ημέρες

Ξενοδοχείο (ή παρόμοια)

2κλινο

1κλινο

παιδί

Βαρσοβία: Radisson Blu 5*
495€ 635€
445€
Κρακοβία: Mercure Stare Miasto 4*
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για περιορισμένο αριθμό θέσεων για κρατήσεις έως 21 ημέρες πριν
την αναχώρηση. Μετά επιβάρυνση +50€ για κάθε ενήλικα.

Περιλαμβάνονται

✿ Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean *διαμονή σε ξενοδοχεία 4* & 5* ✿ πρωινό ✿
μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα ✿ τέλη εισόδων (π.χ.
μουσεία): Άουσβιτς, αλατωρυχεία ✿ ασφάλεια αστικής ευθύνης, αρχηγός / συνοδός ✿
τοπικός ξεναγός ✿ ΦΠΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: φόροι αεροδρομίου (160€), φιλοδωρήματα & αχθοφορικά, ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως
προτεινόμενο ή προαιρετικό

1η ημέρα: Αθήνα - Στοκχόλμη. Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Στοκχόλμη. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και αμέσως μετά ξεκινάει η πανοραμική ξενάγηση της πόλης. Η πρωτεύουσα της
Σουηδίας είναι γνωστή και ως Βενετία του βορρά αφού είναι χτισμένη πάνω σε 14 νησιά. Στην ξενάγησή
μας θα θαυμάσουμε την Παλιά Πόλη (Gamla Stan) με τα πλακόστρωτα στενά, το Βασιλικό παλάτι, το Κοινοβούλιο και τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό κ.ά Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Απόγευμα
ελεύθερο για να ανακαλύψετε τις όμορφες γωνιές της πόλης μιας και αργεί πολύ να νυχτώσει!
2η ημέρα: Στοκχόλμη. Πρωινό και ημέρα ελεύθερη. Για τους λάτρεις των μουσείων, η Στοκχόλμη διαθέτει
πάνω από 70 μουσεία! Μια διαδρομή με το μετρό, το οποίο συγκαταλέγεται στα αξιοθέατα της πόλης,
είναι ένα άλλο σημείο ενδιαφέροντος. Απόγευμα ελεύθερο. Επισκεφθείτε τους κήπους του Μίλλες, με τα
όμορφα γλυπτά του Σουηδού καλλιτέχνη. Εναλλακτικά προτείνουμε προαιρετικά την εκδρομή Uppsala
– Sigtuna. Μπορείτε να χαλαρώσετε και να πιείτε μια ζεστή σοκολάτα στο καφέ της θείας Brum ή στην τοπική διάλεκτο Τant Burns Kaffestuga, το οποίο λειτουργεί από το 1600 και προσφέρει αλμυρές και γλυκές
λιχουδιές και ζεστά ροφήματα. Έχει βραβευτεί ως ένας από τους καλύτερους φούρνους και καφετέριες
της χώρας. Επιστροφή στη Στοκχόλμη. Διαν/ση.
3η ημέρα: Στοκχόλμη - Όσλο. Πρωινό στο ξενοδοχείο και το μεσημέρι αναχώρηση με τα υπερσύχρονα
τρένα του SJ για το Όσλο. Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Εκμεταλλευτείτε το ελεύθερο απόγευμα
για μια πρώτη εξερεύνηση της πόλης. Ίσως να ξεκινήσετε με μια περιπλάνηση στο Σλότελ, την Βασιλική
κατοικία με τους κήπους. Στην πόλη αξίζουν ακόμα την προσοχή σας η Εθνική Πινακοθήκη με τα καλύτερα έργα του Munch (και φυσικά τον πίνακα – ορόσημο «Κραυγή»), το μοντέρνο και πολύβουο εμπορικό
κέντρο Akker Brigge, το οποίο συγκεντρώνει μερικά από τα καλύτερα εστιατόρια, μπαρ και νυχτερινά
κέντρα της πόλης. Tο Κάστρο Akershus (Akershus Festning), είναι μεσαιωνικό κάστρο και αποτελεί ιστορικό σύμβολο για την πόλη του Όσλο, ανοιχτό και με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, το Νορβηγικό μουσείο
ιστορίας και πολιτισμού (Λαογραφικό, Norsk Folkemuseum). Η παλιά εκκλησία του Aker, Gamle Aker
kirke, είναι η παλιότερη πέτρινη εκκλησία στην Σκανδιναβία αλλά και το παλιότερο κτίριο του Όσλο.
4η ημέρα: Όσλο. Αφού απολαύσετε το πρωινό στο ξενοδοχείο ξεκινάμε για την ξενάγηση στην πρωτεύουσα την Νορβηγίας. Θα δούμε το Δημαρχείο (Oslo r’dhus), το πιο αναγνωρίσιμο κτίριο της πόλης
καθώς είναι το κτίριο που κάθε χρόνο απονέμεται το βραβείο Nobel Ειρήνης, τα Βασιλικά Ανάκτορα,
θα διασχίσουμε το μεσαιωνικό κέντρο και θα επισκεφτούμε το μεγαλοπρεπές πάρκο του Φρόγκνερ με
τα εκπληκτικά γλυπτά του Vigeland (Vigeland Sculpture Park). Η τεχνοτροπία των γλυπτών είναι χαρακτηριστική του ύφους που διακρίνει τον δημιουργό τους και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν. Θα έχουμε
την ευκαιρία να δούμε επίσης το Μουσείο Ναυτιλίας Βίκινγκ (Vikingskipshuset), που βρίσκεται στη χερσόνησο του Bygdoy, όπου θα θαυμάσουμε τα σπουδαία εκθέματα - πλοία που αποδεικνύουν τις ναυπηγικές και κατακτητικές ικανότητες των Βίκινγκς (είσοδος προαιρετική, δεν περιλαμβάνεται). Απόγευμα
ελεύθερο. Διαν/ση.
5η ημέρα: Όσλο - Αθήνα. Πρωινό, λίγος ελεύθερος χρόνος, check out και μεταφορά στο αεροδρόμιο για
την πτήση της επιστροφής στην Αθήνα.

Αναχωρήσεις
Τιμές κατ΄άτομο:
6/4

Ξενοδοχείο (ή παρόμοια)

2κλινο

1κλινο

παιδί

4*

760€

950€

600€

Περιλαμβάνονται

✿ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Στοκχόλμη / Όσλο - Αθήνα ✿ εισιτήρια Β θέσης με το
τρένο Στοκχόλμη - Όσλο ✿ 2 νύχτες σε Α κατηγορίας ξενοδοχείο στη Στοκχόλμη ✿ 2 νύχτες
σε Α κατηγορίας ξενοδοχείο στο Όσλο ✿ πρωινό ✿ μεταφορές από / προς αεροδρόμιο ξενοδοχείο στην Στοκχόλμη ✿ μεταφορές από / προς αεροδρόμιο στο Όσλο ✿ πανοραμικές
ξεναγήσεις στην Στοκχόλμη και το Όσλο με Ελληνόφωνους ή Αγγλόφωνους ξεναγούς ✿
Ελληνόφωνος αρχηγός - συνοδός καθ’όλη την διάρκεια του ταξιδιού ✿ 1 χειραποσκευή ✿
ΦΠΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✿ φόροι αεροδρομίου (170€) ✿ είσοδοι σε μουσεία ✿
αχθοφορικά / φιλοδωρήματα ✿ ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

55

Τιμές κατ΄άτομο:

Εκδρομές Εξωτερικού

ΠΑΣΧΑ - ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ - ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Αιώνια & Αναγεννησιακή Τοσκάνη
Τσίνκουε Τέρε «5 τόποι»

8
ημ.

Φλωρεντία - Λούκα - Πίζα - Σιένα - Σαν Τζιμινιάνο - Τσίνκουε Τέρε
Αναχωρήσεις
04, 27/04, 24/05

Ξενοδοχείο (ή παρόμοια)
4*

2κλινο

1κλινο

παιδί

Αναχωρήσεις

565€

685€

485€

05, 27/04, 24/05

Βουλγαρία

5
ημ.

Σόφια - Φιλιππούπολη - Μοναστήρι Ρίλας - Σαντάνσκι
2κλινο

1κλινο

Ξενοδοχείο (ή παρόμοια)
4*

2κλινο

1κλινο

παιδί

565€

685€

495€

Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 21 ημέρες πριν την
αναχώρηση για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Μετά +20€ για κάθε ενήλικα.

Περιλαμβάνονται ✿ Εισιτήρια πλοίων Πάτρα-Ανκόνα/Ανκόνα-Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες
✿ Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν ✿ 5 νύχτες διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* ✿
Ημιδιατροφή καθημερινά (μόνο στο ξενοδοχείο, όχι στο πλοίο) ✿ Περιηγήσεις/ξεναγήσεις όπως αναφέρονται ✿ Ασφάλιση αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση μέχρι 75 ετών ✿ Αρχηγός/συνοδός

Ξενοδοχείο (ή παρόμοια)

7
ημ.

Φλωρεντία - Λούκα - Πίζα - Σιένα - Σαν Τζιμινιάνο - Τσίνκουε Τέρε

Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 21 ημέρες πριν την
αναχώρηση για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Μετά +20€ για κάθε ενήλικα.

Αναχωρήσεις

Αμάλφι - Κάπρι - Νάπολη & Ματέρα,
«η Καππαδοκία της Μεσογείου»

παιδί

05/04, 27/04, 24/05
4*
275€ 390€
225€
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 21 ημέρες πριν την
αναχώρηση για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Μετά +20€ για κάθε ενήλικα.

Περιλαμβάνονται ✿ Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν ✿ Εισιτήρια πλοίου
Πάτρα-Μπάρι-Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες (ΑB4) ✿ 4 διαν/σεις στο Grand Hotel Salerno 4*
ή παρόμοιο ✿ Ημιδιατροφή καθημερινά (στο ξενοδοχείο, όχι στο πλοίο) ✿ Αρχηγός του γραφείου μας &
ξεναγός στην Πομπηία ✿ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών

Βυζαντινή Οχρίδα

4, 5
ημ.

Σόφια - Φιλιππούπολη - Μοναστήρι Ρίλας - Σαντάνσκι
Αναχωρήσεις

ΠΛΗΡΗΣ
ΔΙΑΤΡΟΦH

Ξενοδοχείο (ή παρόμοια)

2κλινο

1κλινο παιδί

05, 06/04, 27, 28/04, 24, 25/05
4*
195€
245€ 165€
4ημέρες
05, 06/04, 27, 28/04, 24, 25/05		
245€
305€ 215€
5 ημέρες
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 21 ημέρες πριν την
αναχώρηση για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Μετά +20€ για κάθε ενήλικα.

Περιλαμβάνονται ✿ Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν ✿ 4 νύχτες διαμονή
στο Novotel Sofia 4* ή παρόμοιο ✿ Δημοτικός φόρος Βουλγαρίας ✿ Πλούσιο πρόγευμα μπουφέ καθημερινά & δείπνο όπως στο πρόγραμμα (ημιδιατροφή) ✿ Επίσημος ξεναγός στη Σόφια ✿ Έμπειρος Αρχηγός/ Περιλαμβάνονται ✿ Μεταφορές/περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν ✿ 3 ή 4 νύχτες διαμονή στο Drim
συνοδός ✿ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
4*/Sileks 4* ή παρόμοιο ✿ Πλήρης διατροφή ξεκινώντας με δείπνο την 1η ημέρα και τελειώνοντας με
μπουφέ πρόγευμα την τελευταία μέρα ✿ 2 βράδια τουλάχιστον γλέντι με ορχήστρα ✿ Έμπειρος αρχηγός/
συνοδός ✿ Ασφάλεια αστικής ευθύνης

Δολομίτες - Ιταλικό Τιρόλο

8
ημ.

Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο - Λίμνη Μισουρίνα - Τρέντο - Μαντόνα ντι Καμπίλιο
Βερόνα - Μάντοβα – Μποργκέτο - Ίννσμπρουκ – Μπολτσάνο
Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο (ή παρόμοια)

2κλινο

1κλινο

παιδί

04, 27/04, 24/05
4*
595€ 735€
545€
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 21 ημέρες πριν την
αναχώρηση για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Μετά +20€ για κάθε ενήλικα
Περιλαμβάνονται: ✿ Ακτοπλοϊκά εισιτήρια πλοίου Πάτρα - Ανκόνα - Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές
καμπίνες ✿ Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν ✿ 5 διαν/σεις συνολικά στο Mercure
Rovereto 4* ή παρόμοιο με ημιδιατροφή ✿ Έμπειρος
αρχηγός/συνοδός ✿ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
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Δώρο

Hμιδιατρο

φή

Μεγάλος Γύρος Ρουμανίας

10
ημ.

Αλατωρυχεία Turda «Ζωγραφιστά Μοναστήρια» - Τρανσυλβανία
Καρπάθια - Βουκουρέστι - Ιάσιο - «Ζωγραφιστά Μοναστήρια» Μπουκοβίνας & Μολδαβίας Κλουζ Ναπόκα - Σιγκισοάρα - Μπρασόβ - Ποϊάνα Μπρασόβ - Πέλες …και Αλατωρυχεία Τurda
Αναχωρήσεις
04/04, 26/04, 23/05

Ξενοδοχείο (ή παρόμοια)

2κλινο

1κλινο

παιδί

4*

585€

780€

475€

Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 21 ημέρες πριν την
αναχώρηση για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Μετά +20€ για κάθε ενήλικα.
Περιλαμβάνονται ✿ Εκδρομές/περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν ✿ 2 νύχτες στη Σόφια ✿ 7 νύχτες στη
Ρουμανία (2 στο Βουκουρέστι, 1 Ιάσιο, 1 Γκούρα Χουμορουλούι, 1 Κλουζ Ναπόκα, 2 Μπρασόβ) ✿ Ημιδιατροφή
καθημερινά ✿ Τοπικός ξεναγός στο Βουκουρέστι ✿ Έμπειρος συνοδός/αρχηγός ✿ Ασφάλεια αστικής ευθύνης &
ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών Τα ξενοδοχεία μας ή παρόμοια: Σόφια: Novotel Sofia 4* ✿ Βουκουρέστι: NH
Bucharest 4* ✿ Ιάσιο: International Hotel 4* Γκούρα Χουμορουλούι: Hotel Best Western Bucovina Club de Munte
4* (η διαν/ση ενδέχεται να γίνει και στη Σουτσεάβα) ✿ Κλουζ Ναπόκα: Grand Hotel Napoca 4* ✿ Μπρασόβ: Hotel
Ramada Brasov 4*

Λίμνες Β. Ιταλίας – St. Moritz &
Ιταλική Ριβιέρα

8
ημ.

Μιλάνο - Λάκο Ματζόρε – Πορτοφίνο - Σάντα Μαργκαρίτα – Μπέργκαμο Σεντ Μόριτζ - Στρέζα Κρουαζιέρα στα Μπορομέ - Ιταλική Ριβιέρα – Ράπαλο - Κόμο
Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο (ή παρόμοια)

2κλινο

04/04
Zacchera Hotels 4*
635€
795€ 475€
27/04, 24/05
Barcelo Milan 4* ή παρόμοιο
575€
735€ 415€
Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 21 ημέρες πριν την
αναχώρηση για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Μετά +20€ για κάθε ενήλικα.
Περιλαμβάνονται ✿ Μεταφορές/περιηγήσεις όπως
Δώρο
Εκδρομή
στο πρόγραμμα με πολυτελές πούλμαν ✿ Εισιτήρια
στο
ST. MOR
ITS
πλοίου Πάτρα-Ανκόνα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες
✿ 5 διαν/σεις σε ξενοδοχείο 4* βάσει τιμοκαταλόγου ή παρόμοιο
✿ Ημιδιατροφή (πρωινό και δείπνο) καθημερινά στα ξενοδοχεία
(όχι στο πλοίο) ✿ Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα ✿ Έμπειρος Συνοδός ✿ Ασφάλεια
αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική έως 75 ετών

8
ημ.

Αλμπερομπέλο – Ματέρα - Ρήγιο - Μεσσήνη – Κεφαλού – Μονρεάλε –
Παλέρμο - Ακράγαντας – Κατάνια - Ταορμίνα – Λέτσε - Ελληνόφωνα χωριά
Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο (ή παρόμοια)

2κλινο

1κλινο

παιδί

05, 27/04, 24/05

4*

595€

760€

535€

Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 21 ημέρες πριν την
αναχώρηση για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Μετά +20€ για κάθε ενήλικα.
Περιλαμβάνονται ✿ Εκδρομές/περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν ✿ Εισιτήρια πλοίου Πάτρα - Μπάρι – Πάτρα
σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες (ΑΒ4) ✿ 5 νύχτες διαμονή στη Σικελία ως πρόγραμμα (1 στο Ρήγιο, 1 στο Παλέρμο,
1 νύχτα στη Κατάνια, 1 νύχτα στη Μεσσήνη (ενδέχεται να γίνει στη Κατάνια) και 1 στο Λέτσε σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* ως πρόγραμμα ✿ Ημιδιατροφή καθημερινά (στα ξενοδοχεία, όχι στο πλοίο) ✿ Εισιτήρια πλοίου από/
προς Σικελία ✿ Τοπικός ξεναγός στον Ακράγαντα και τις Συρακούσες ✿ Έμπειρος αρχηγός/συνοδός ✿ Ασφάλεια
Αστικής Ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών

6
ημ.

Σερβία – Βελιγράδι

Φρούσκα Γκόρα - «Άγιο Όρος» Σερβίας - Νόβι Σαντ - Sremski Karlovci
Γεύμα με πλούσια πιάτα, κρασί & μουσική στο εκπληκτικό Sremski Karlovci, στις όχθες του Δούναβη
Αναχωρήσεις
04/04, 26/04, 01/06

7
ημ.

Βάρνα - Κωστάντζα - Σαντάνσκι - Ρίλα - Φιλιππούπολη
Βέλικο Τάρνοβο - Σόφια - Μεσημβρία

1κλινο παιδί

Σικελία - Μεγάλη Ελλάδα

Πανόραμα Βουλγαρίας
Μαύρη Θάλασσα

Ξενοδοχείο (ή παρόμοια)

2κλινο

1κλινο

παιδί

4*

375€

495€

335€

Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 21 ημέρες πριν την
αναχώρηση για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Μετά +20€ για κάθε ενήλικα.
Περιλαμβάνονται ✿ Εκδρομές, περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν ✿ 5 νύχτες διαμονή (1 νύχτα Θεσσαλονίκη, 3 στο Βελιγράδι & 1
στα Σκόπια) σε ξενοδοχεία 4* ✿ Ημιδιατροφή στο Βελιγράδι και στα Σκόπια ✿ Γεύμα με πλούσια πιάτα, κρασί & μουσική σε επιλεγμένο
εστιατόριο στο κουκλίστικο Sremski Karlovci, στην όχθη του Δούναβη - περιλαμβάνεται για όλους (ως μέρος της διατροφής στο Βελιγράδι) ✿ Έμπειρος αρχηγός ✿ Τοπικός ελληνόφωνος ξεναγός στο Βελιγράδι ✿ Δημοτικός φόρος διαμονής στη Θεσσαλονίκη ✿ Δημοτικός φόρος διαμονής στο Βελιγράδι ✿ Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης & Ταξιδιωτική ασφάλεια για άτομα έως 75 ετών

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο (ή παρόμοια)

2κλινο

1κλινο

παιδί

05, 27/04, 24/05

4*

395€

515€

345€

Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 21 ημέρες πριν την
αναχώρηση για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Μετά +20€ για κάθε ενήλικα.
Περιλαμβάνονται ✿ Μεταφορές,
περιηγήσεις, εκδρομές όπως στο πρόγραμμα με πολυτελές πούλμαν ✿ 6
νύχτες στη Βουλγαρία σε 4* ξενοδοχεία
με ημιδιατροφή ✿ Έμπειρος αρχηγός/
συνοδός ✿ Ελληνόφωνος τοπικός ξεναγός στη Σόφια ✿ Ασφάλεια αστικής &
επαγγελματικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών

Ντουμπρόβνικ το «μαργαριτάρι
της Αδριατικής»

7
ημ.

Μοντενέγκρο – Βοσνία – Κροατία
Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο (ή παρόμοια)

2κλινο

1κλινο

παιδί

05, 27/04, 24/05

4*

395€

515€

345€

Οι παραπάνω τιμές είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 21 ημέρες πριν την
αναχώρηση για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Μετά +20€ για κάθε ενήλικα.
Περιλαμβάνονται ✿ Εκδρομές,
περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν ✿
2 διαν/σεις στα Τίρανα ή στο Δυρράχιο,
4 διανυκτερεύσεις στο Ντουμπρόβνικ
✿ Ημιδιατροφή καθημερινά ✿ Έμπειρος συνοδός/αρχηγός ✿ Ασφάλεια
αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική έως 75
ετών Τα ξενοδοχεία μας ή παρόμοια
Τίρανα Doro City Hotel 4*Ντουμπρόβνικ
Valamar Lacroma 4*

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✿ Check Points (όπου υπάρχουν) ✿ Είσοδοι μουσείων και ιστορικών αρχαιολογικών χώρων ✿ Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα ✿ Ό,τι ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή
αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο ✿ Δημοτικοί φόροι πληρωτέοι επιτόπου στο ξενοδοχείο ✿
Kόστος εισιτηρίων τρένου ή πλοίου για επιπλέον μετακινήσεις . Επιβάρυνση κατ’ άτομο σε καμπίνα (με
επιστροφή) : ΑΒ2 +€65, Α2 +€80, Α4 +€25, ΑΒ3 +€30, Α3 +€35 ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
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Βουδαπέστη

4
ημ.

Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean, διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής
σας, πρωινό, ξενάγηση πόλης, εκδρομή στα Παραδουνάβια χωριά με γεύμα!
Αναχωρήσεις

Αεροπορικές Εξωτερικού

6/4

Ξενοδοχεία
Novotel 4*
Continental 4* Sup.
Intercontinental 5* (θέα Δούναβη)

2κλινο 1κλινο

Παιδί Φόροι

475€
535€
645€

375€
355€
465€

625€
695€
875€

Πράγα - Βιέννη - Βουδαπέστη
Τιμές κατ΄άτομο:

Μόσχα - Άγια Πετρούπολη

8
ημ.

Αεροπορικά εισιτήρια με Aeroflot, διαμονή σε ξενοδοχεία 4*,
ημιδιατροφή, μεταφορές, ξεναγήσεις πόλεων! Τιμές Early Booking!
Αναχωρήσεις

Early Booking 1: Iσχύει για κρατήσεις έως 2 μήνες πριν την αναχώρηση
Early Booking 2: Iσχύει για κρατήσεις από 2 μήνες έως 1 μήνα πριν την αναχώρηση
ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μόσχα

Αναχωρήσεις

6/4

2κλινο Early Booking 1
755€
730€
Φόροι (αεροδρομίων & τοπικοί), επίναυλοι, Βίζα Ρωσίας, ασφάλειες, τέλη εισόδων, ΦΠΑ: 430€
Επιβάρυνση 1κλινου: +220€ --- παιδί 2-12: -100€
Τελική τιμή σε 2κλινο Early Booking 2
1235€
1210€
Τελική τιμή σε 2κλινο μετά τη λήξη των Early Booking
1305€
1280€

2κλινο Early Booking 1
Φόροι (αεροδρομίων & τοπικοί), επίναυλοι, Βίζα Ρωσίας,
ασφάλειες, τέλη εισόδων, ΦΠΑ: 350€
Επιβάρυνση 1κλινου
παιδί 2-12
Τελική τιμή σε 2κλινο Early Booking 2
Τελική τιμή σε 2κλινο μετά τη λήξη των Early Booking

6/4 4 ημέρες

6/4 5 ημέρες

410€

485€

+120€
-60€
810€
880€

+150€
885€
955€

Early Booking 1: Iσχύει για κρατήσεις έως 2 μήνες πριν την αναχώρηση
Early Booking 2: Iσχύει για κρατήσεις από 2 μήνες έως 1 μήνα πριν την αναχώρηση
ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πανόραμα Ελβετίας

4&5
ημ.

Πράγα: Panorama 4*
Βιέννη: Ananas 4*
Βουδαπέστη:
Novotel Centrum 4*

2κλινο 1κλινο

Παιδί Φόροι

825€

655€

6/4, 28/4, 25/5

Ξενοδοχεία

2κλινο 1κλινο

Μπρασόβ: Ramada 4*
545€
Βουκουρέστι: NH Bucharest 4*
Ιάσιο: International 4*
Γκούρα: BW Bucovina Club 4*
Κλουζ Ναπόκα: Grand Hotel Napoka 4*

150€

8
ημ.

675€

Παιδί Φόροι
495€

Γαλλική Ριβιέρα – Μονακό

140€

5&6
ημ.

Νίκαια-Κάννες-Μονακό-Σαν Πωλ Ντε Βανς-Στρέζα-Μιλάνο
Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean, διαμονή σε ξενοδοχεία 4*, πρωινό, μεταφορές,
ξεναγήσεις πόλεων
Αναχωρήσεις

Ξενοδοχεία

11/4 5 ημέρες
Villa Bougainville 4*
ή παρόμοιο		
5/4, 26/4 6 ημέρες		

2κλινο 1κλινο

Παιδί Φόροι

565€
625€

435€
495€

695€
795€

Ντουμπρόβνικ

Ζυρίχη-Μοντρέ-Λωζάνη-Γενεύη-Βέρνη-Λουκέρνη-Ιντερλάκεν-ΚαταρΝτουμπρόβνικ – Νησί Κόρτσουλα – Cavtat
ράκτες Ρήνου
Αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας,
Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με Swiss, διαμονή σε ξενοδοχεία 4*, πρωινό, μεταφο- μεταφορές, ξεναγήσεις, ημιδιατροφή
ρές, ξεναγήσεις πόλεων
Αναχώρηση
Ξενοδοχείο
2κλινο
2κλινο
Αναχωρήσεις
Ξενοδοχεία
2κλινο 1κλινο Παιδί Φόροι
		
Early Booking
12/4
Valamar Hotel 3*
415€
445€
5/4
Λωζάνη: De La Paix 4*
565€
755€ 495€ 150€
Tirena/ Valamar Club
27/4, 24/5
Ζυρίχη:
495€
685€ 425€
Valamar Hotel 4*
465€
495€
Courtyard by Marriott Zurich Nord 4*
Argosy Lacroma
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1075€

Βουκουρέστι-Ιάσιο-Γκούρα Χομορολούι-Μπιστρίτα-Μπαρκουλούι-Κλουζ
Ναπόκα-Turda Salina-Σιγκισοάρα-Μπρασόβ-Πέλες-Πύργος Δράκουλα!
Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean, διαμονή σε ξενοδοχεία 4*, ημιδιατροφή, μεταφορές, ξεναγήσεις πόλεων! Τιμές Early Booking

Αεροπορικά εισιτήρια με Aeroflot, διαμονή σε ξενοδοχείο 4*, ημιδιατροφή, μεταφορές, ξενάγηση πόλης! Τιμές Early Booking
Αναχώρηση

Ξενοδοχεία

Γύρος Ρουμανίας - Τρανσυλβανία

Αναχωρήσεις

4&5
ημ.

8
ημ.

Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean, διαμονή σε ξενοδοχεία 4*, πρωινό, 6
γεύματα, ξεναγήσεις πόλεων, εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ & στο Τσέσκυ Κρούμλοβ,
κρουαζιέρα στο Μολδάβα, εκδρομή στα Βιεννέζικα δάση, εκδρομή στα Παραδουνάβια χωριά!

4/4

7/3, 23/3

150€

150€

4
ημ.
πρωινό,
1κλινο

Παιδί Φόροι

535€

415€

615€

465€

165€

7,8,9,10
ημέρες

Νέα Υόρκη
Η πόλη με τα χίλια πρόσωπα που έδωσε το όνομά της στο όνειρο και την
υπερβολή!
Γνωρίστε μαζί μας τη Νέα Υόρκη, την πιο φωτογραφημένη πόλη του κόσμου,
τη θρυλική μεγαλούπολη των ΗΠΑ! 7, 8, 9 & 10 ημέρες! Με ξενάγηση στο
Βόρειο & Νότιο Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλµα της Ελευθερίας, βόλτα στη
γέφυρα του Μπρούκλυν, επίσκεψη στο μουσείο Μετροπόλιταν, επίσκεψη στο
μουσείο Φυσικής Ιστορίας, διαµονή σε ξενοδοχείο 4* και 10% έκπτωση στα
πολυκαταστήματα Macy’s!
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η ημέρα: Αθήνα - Νέα Υόρκη
2η ημέρα: Νέα Υόρκη (ξενάγηση)
3η ημέρα: Νέα Υόρκη (συνέχεια ξενάγησης)
4η ηµέρα: Νέα Υόρκη - Chelsea Market - Γέφυρα του Βrooklyn
5η ηµέρα: Νέα Υόρκη - Woodbury Commons Outlets (προαιρετικό)
6η ηµέρα: Νέα Υόρκη - Ουάσινγκτον DC (προαιρετικό)
7η ημέρα: Νέα Υόρκη - Βοστόνη (προαιρετικό)
8η - 9η ημέρα: Νέα Υόρκη - Αθήνα

Αναχωρήσεις 2018
Ξενοδοχείο 2κλινο 3κλινο 4κλινο Επιβ.
					 1κλινου
7 ημέρες
4*
850€ 790€ 750€ +450€
3/3, 10/3, 17/3, 24/3
8 ημέρες
4*
895€ 815€ 775€ +495€
3/3, 10/3, 17/3, 24/3
8 ημέρες
4*
1170€ 1080€ 1000€ +695€
5/4
9 ημέρες
4*
1255€ 1150€ 1075€ +795€
6/4
10 ημέρες
4*
1395€ 1250€ 1190€ +895€
6/4
10 ημέρες
4*
1295€ 1150€ 1095€ +895€
5/4**
Φόροι - Esta - Ασφάλιση: 495€
Φιλοδωρήματα - Αχθοφορικά: $50
Παιδιά 2-12 ετών έκπτωση 90€ στην τιμή τρικλίνου.
Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν έκπτωση Early Booking 150€ για κρατήσεις έως και 32
ημέρες πριν την αναχώρηση ή για τις 9 πρώτες θέσεις.
**Προσφορά με πτήσεις KLM.

Διαβάστε το αναλυτικό πρόγραμμα στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Περιλαμβάνονται
✿ αεροπορικά εισιτήρια ✿ 2 αποσκευές με πτήσεις Emirates ✿ διαμονή σε ξενοδοχείο
4* (χωρίς πρωινό) ✿ ξενάγηση στο Βόρειο Μανχάταν ✿ ξενάγηση στο Νότιο Μανχάταν
✿ κρουαζιέρα στο άγαλμα της Ελευθερίας & Νησί Ellis ✿ βόλτα στο Chelsea Market και
στη γέφυρα του Μπρούκλυν ✿ επίσκεψη στο Μουσείο Μετροπόλιταν με ξενάγηση ✿ επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ✿ μεταφορά από και προς αεροδρόμιο/ξενοδοχείο
στην Αμερική ✿ έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός/ξεναγός ✿ προσφορά 10% έκπτωση
στα πολυκαταστήματα Macy’s ✿ αχθοφορικά μιας αποσκευής κατ’ άτομο ✿ ταξιδιωτικά
έντυπα ✿ ασφάλεια αστικής ευθύνης ✿ ΦΠΑ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ✿ φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι, πρόγραμμα απαλλαγής
από βίζα (ESTA) και έξοδα αίτησης, ειδική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση (οριστικοποιείται 13 ημέρες προ αναχώρησης), φιλοδωρήματα-αχθοφορικά 50$ υποχρεωτικά, ό,τι δεν
αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Λεπτομέρειες-οδηγίες
✿ Γ ια την ESTA, που είναι απαραίτητη για την είσοδο στις ΗΠΑ, ζητήστε από εμάς τη
συμπλήρωση της αίτησης με την εγγραφή σας.
✿Η
 σειρά των δραστηριοτήτων του προγράμματος είναι ενδεικτική και ενδέχεται να
τροποποιηθεί, πάντα για την καλύτερη διεξαγωγή του και χωρίς παραλείψεις.
✿ Δ ικαιούστε 2 αποσκευές δωρεάν κατ’ άτομο με την Emirates (μέχρι 22κιλά έκαστη).
Πτήσεις με Emirates
Αθήνα - Νέα Υόρκη
Νέα Υόρκη - Αθήνα

ΕΚ 209
ΕΚ 210

17:30
23:55

22:00
16:05

KL 1572
DL 047
DL 048
KL 1575

06:00
09:55
19:33
12:20

08:30
12:25
09:15
16:30

Πτήσεις με KLM - Delta για τις 5/4
Αθήνα - Άμστερνταμ
Άμστερνταμ - Νέα Υόρκη
Νέα Υόρκη - Άμστερνταμ
Άμστερνταμ - Αθήνα
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Oργανωμένες Εκδρομές στην Τουρκία

Τουρκία

6 ημέρες

Κωνσταντινούπολη - Αδριανούπολη - Αϊβαλί - Προύσα Δαρδανέλια - Τροία - Πέργαμος

Ξενοδοχεία

5/4, 6/4, 27/4,
24/5, 25/5

Κωνσταντινούπολη: Lares Park 4*
Αδριανούπολη: Margi 5*
Αϊβαλί: Grand Temizel 5*
Προύσα: Kervansaray Bursa 4*

Καππαδοκία

5 ημέρες

1η ημέρα: Αθήνα - Κωνσταντινούπολη - Καισάρεια
2η & 3η & 4η ημέρα: Καππαδοκία
5η ημέρα: Καππαδοκία - Κωνσταντινούπολη – Αθήνα

1η & 2η ημέρα: Aθήνα - Κωνσταντινούπολη (ξενάγηση)
3η ημέρα: Κωνσταντινούπολη - Αδριανούπολη
4η ημέρα: Αδριανούπολη - 40 Εκκλησιές - Βιζύη - Αϊβαλί
5η ημέρα: Αϊβαλί - Πέργαμος - Προύσα
6η ημέρα: Προύσα - Κωνσταντινούπολη – Αθήνα
Αναχωρήσεις

ΠΑΣΧΑ - ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ - ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχεία

23/3
5/04, 6/4, 27/4, 24/5, 25/5
2κλινο 1κλινο Παιδί
445€

595€

395€

2κλινο 1κλινο

5*
5*

345€
425€

435€
525€

Περιλαμβάνονται ✿ αεροπορικά εισιτήρια με πτήσεις της Pegasus Airlines *4 διαν/σεις σε ξενοδοχείο
5* ημιδιατροφή ✿ μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα ✿ Ελληνόφωνος ξεναγός
*ασφάλεια αστικής ευθύνης ✿ ΦΠΑ . ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: φόροι αεροδρομίου (170€), είσοδοι σε
μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, ποτά στα δείπνα ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό

Περιλαμβάνονται ✿ Αεροπορικά εισιτήρια με πτήσεις της Pegasus Airlines ✿ μετακινήσεις, εκδρομές
και περιηγήσεις σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα ✿ 2 διαν/σεις με πρωινό στο ξενοδοχείο Lares Park
4* στην Κωνσταντινούπολη ✿ 2 γεύματα σε τοπικά εστιατόρια στην Κωνσταντινούπολη ✿ 1 διαν/ση με ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο Margi 5*στην Αδριανούπολη ✿ 1 διαν/ση με ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο Grand
Temizel 5* στο Αιβαλί ✿ 1 διαν/ση με ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο Κervansaray Bursa 4*στην Προύσα
τοπικός Ελληνόφωνος συνοδός/ξεναγός σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής. ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: φόροι
αεροδρομίου (135€) ✿ είσοδοι στα μουσεία & στους ιστορικούς-αρχαιολογικούς χώρους ✿ ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο

Καππαδοκία - Κωνσταντινούπολη
1η ημέρα: Αθήνα - Κωνσταντινούπολη - Καισάρεια
2η & 3η & 4η ημέρα: Καππαδοκία
5η ημέρα: Καππαδοκία - Κωνσταντινούπολη
6η ημέρα: Κωνσταντινούπολη
7η ημέρα: Κωνσταντινούπολη - Αθήνα
Αναχωρήσεις
23/3
05/04,06/04,27/04,24/05,25/05

Ξενοδοχεία
Καππαδοκία: 5*
Κωνσταντινούπολη: 4*
Καππαδοκία: 5*
Κωνσταντινούπολη: 4*

7 ημέρες

2κλινο 1κλινο
435€

590€

525€

695€

5 ημέρες

1η ημέρα: Αθήνα - Κωνσταντινούπολη
2η ημέρα: Κωνσταντινούπολη - Πριγκηπόννησα
3η & 4η ημέρα: Κωνσταντινούπολη
5η ημέρα: Κωνσταντινούπολη – Αθήνα
Αναχωρήσεις
Κάθε Πέμπτη
έως 29/3

Περιλαμβάνονται ✿ αεροπορικά εισιτήρια με Pegasus Airlines ✿ περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν ✿ 6 διαν/σεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία ✿ πρωινό καθημεριναά *4 δείπνα ✿ ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα από ελληνόφωνο ξεναγό ✿ αρχηγός - συνοδός ✿ Φ.Π.Α ✿ ασφάλεια
αστική ευθύνης. ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: φόροι αεροδρομίου (135€), είσοδοι στους επισκεπτόμενους
αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων φιλοδωρήματα, ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
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Κωνσταντινούπολη
Ξενοδοχεία

2κλινο

1κλινο

Παιδί

Taksim Express 4* / Feronya 4*
Grand Oztanik 4*
Novotel Karakoy 5*
Mercure Boshporus 5*
Grand Hyatt 5*
Marmara Taksim 5*

325€
345€

415€
445€

295€
315€

385€
475€
495€

525€
695€
735€

355€
435€
465€

Περιλαμβάνονται ✿ Αεροπορικά εισιτήρια με Pegasus ✿ μεταφορά από το αεροδρόμιο στο
ξενοδοχείο και αντίστροφα ✿ 4 διαν/σεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας ✿ πρωινό
✿ 1 δείπνο & 2 γεύματα σε τοπικά εστιατόρια ✿ εισιτήρια πλοιαρίου για τα Πριγκηπόννησα
*εκδρομές σύμφωνα με το πρόγραμμα ✿ τοπικός Ελληνόφωνος συνοδός/ξεναγός
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: φόροι αεροδρομίου (135€), είσοδοι μουσείων, φιλοδωρήματα, τα
ιππήλατα αμαξάκια, ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό
ή προτεινόμενο. Σημειώσεις : Η σειρά των ξεναγήσεων ενδέχεται να αλλάξει χωρίς όμως να
παραληφθεί καμία επίσκεψη. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
Τα προγράμματα μετά το Πάσχα εκτελούνται χωρίς τα Πασχαλινά δρώμενα

4,5
ημέρες

Κωνσταντινούπολη

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ – ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

1η ημέρα: Aθήνα - Κωνσταντινούπολη. Αναχώρηση από το Ελ. Βενιζέλος. Άφιξη
στην Κωνσταντινούπολη (ασιατική πλευρά), συνάντηση με τον τοπικό Ελληνόφωνο
συνοδό/ξεναγό μας. Παίρνoντας τον παραλιακό δρόμο μια εκπληκτική διαδρομή ξεδιπλώνεται μπροστά μας. Η ώρα είναι ιδανική για πέρασμα με λεωφορείο από τον
δρόμο της Βαγδάτης και μετά περίπατο στα γραφικά στενά του Καντίκιοϊ, της Αρχαίας
Χαλκηδόνας, στην αγορά μπαχαρικών –λαχανικών – παραδοσιακών προϊόντων με
τα χίλια χρώματα, στην εκκλησία που έγινε η Οικουμενική Σύνοδος για τον Μονοφυσιτισμό και έγινε το θαύμα της Αγίας Ευφημίας. Αμέσως μετά θα επιβιβαστούμε
στο καραβάκι με προορισμό την ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης, και το
λιμάνι Καμπατάς, διασχίζοντας τις δύο Ηπείρους από την Ασία στην Ευρώπη! Δείπνο
σε τοπικό εστιατόριο, μεταφορά στο ξενοδοχείο, διαν/ση.
2η ημέρα: Κωνσταντινούπολη - Πριγκηπόννησα. Μετά το πρόγευμα, αναχώρηση
για το λιμάνι, όπου θα επιβιβαστούμε σε πλοίο για να επισκεφtούμε τα Πριγκηπόννησα. Θα επισκεφτουμε την Πρίγκηπο. Γεύμα σε παραλιακό εστιατόριο και για όσους
επιθυμούν προαιρετικά βόλτα με τις παραδοσιακές άμαξες το γύρο του νησιού. Αμέσως μετά θα πάμε στην Χάλκη με την περίφημη Θεολογική Σχολή και την Ιερά Μονή
της Αγίας Τριάδας στο λόφο της Ελπίδας, όπου θα παρακολουθήσουμε την Ακολουθία και τη λιτάνευση του Επιταφίου στους κήπους της Μονής και στους χώρους της
Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Επιστροφή στην Πόλη και διαν/ση.
3η ημέρα: Κωνσταντινούπολη. Πρόγευμα και αναχώρηση για ξενάγηση στα πιο
σημαντικά αξιοθέατα της Πόλης. Θα ξεκινήσουμε από το σουλτανικό ανάκτορο Τοπ
Καπί στη χερσόνησο που ιδρύθηκε η αρχαία αποικία του Βυζαντίου. Αμέσως μετά
επίσκεψη στο μεγαλύτερο μνημείο του ελληνισμού και της χριστιανοσύνης, την Αγία
Σοφία. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το Βυζαντινό Ιππόδρομο, το θρυλικό Μπλε
Τζαμί (Σουλτάναχμετ) και τη Βασιλική Στέρνα του Ιουστινιανού. Γεύμα σε τοπικό
εστιατόριο και επίσκεψη στην εκπληκτική Σκεπαστή Αγορά (Καπαλί Τσαρσί) με τα
5.000 μαγαζιά για να κάνετε τις αγορές σας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ
θα παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία της Αναστάσεως στην Αγία Τριάδα ή στο
Οικουμενικό Πατριαρχείο.
4η ημέρα: Κωνσταντινούπολη Πρόγευμα και αναχώρηση για ξενάγηση. Κρουαζιέρα στο Βόσπορο. Επίσκεψη στο ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ και στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι, την Παναγία των Βλαχερνών,
τη Μονή της Χώρας με τα περίφημα ψηφιδωτά, το Μπαλουκλί (Μονή Ζωοδόχου Πηγής) που συνδέεται με τους θρύλους για τα μισοτηγανισμένα ψάρια και την άλωση
της Πόλης. Πασχαλινό γεύμα. Για το βράδυ σας προτείνουμε βραδινή διασκέδαση

σε νυχτερινό κέντρο με ζωντανή ορχήστρα και παραδοσιακούς χορούς της κοιλιάς
(oriental). Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διαν/ση.
5η ημέρα: Κωνσταντινούπολη - Αθήνα. Μετά το πρόγευμα ελεύθερος χρόνος για να
αποχαιρετήσετε την όμορφη πόλη και στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα.
Αναχωρήσεις
6/4, 12/4, 28/4, 25/5
4 ΗΜΕΡΕΣ

Ξενοδοχεία

2κλινο

1κλινο

Παιδί

Taksim Express 4*
360€
430€
Lares Park 4*
375€
460€
Nippon 4* / Konak 4*
385€
475€
Metropolitan 4*
Mercure Taksim 4*
395€
495€
Grand Cevahir 5*			
Point 5*
415€
530€
Elite World Taksim 5*
435€
570€
Parma Taksim 5*
Marmara Taksim 5*
530€
755€

310€
325€
335€
345€
365€
385€
480€

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχεία

2κλινο

1κλινο

Παιδί

5/4, 6/4, 27/4
5 ΗΜΕΡΕΣ

Taksim Express 4*
Lares Park 4*
Nippon 4* / Konak 4*
Metropolitan 4*
Mercure Taksim 4*
Grand Cevahir 5*
Point 5*
Elite World Taksim 5*
Parma Taksim 5*
Marmara Taksim 5*

425€
445€
460€

515€
555€
580€

375€
395€
410€

470€

600€

420€

495€

650€

445€

525€
650€

705€
950€

475€
600€

Περιλαμβάνονται ✿ Αεροπορικά εισιτήρια με Pegasus ✿ μεταφορά από το αεροδρόμιο
στο ξενοδοχείο και αντίστροφα ✿ 3, 4 διαν/σεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας ✿ πρωινό
*2 γεύματα σε τοπικά εστιατόρια ✿ εκδρομή στα Πριγκηπόννησα με γεύμα ✿ εισιτήρια πλοιαρίου για τα Πριγκηπόννησα ✿ εκδρομές σύμφωνα με το πρόγραμμα τοπικός Ελληνόφωνος
συνοδός/ξεναγός ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: φόροι αεροδρομίου (135€), είσοδοι μουσείων, τα
ιππήλατα αμαξάκια, ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό
ή προτεινόμενο. Τα προγράμματα μετά το Πάσχα εκτελούνται χωρίς τα Πασχαλινά δρώμενα.
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Oργανωμένες Εκδρομές - Golden Age 50 Plus
Νάξος

Αναχ: 4/5, 17/5, 20/5, 23/5 & 25/5
Περιλαμβάνονται: Ακτοπλοϊκά εισιτήρια, διαμονή
σε ξενοδοχείο 3* ή 4*,
ημιδιατροφή, μεταφορές, εκδρομή στη Χώρα!

Κρήτη

Αναχ:14/5, 17/5, 20/5 & 23/5
Περιλαμβάνονται: Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πειραιάς Ηράκλειο - Πειραιάς, - διαμονή σε ξενοδοχείο 3* στη
Χερσόνησο, ημιδιατροφή, μεταφορές, επίσκεψη στην Κνωσό,
εκδρομή στο Οροπέδιο Λασιθίου!

Άγιοι Τόποι

Αναχ: 25/5
Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με El Al,
φόροι αεροδρομίου, διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας,
ημιδιατροφή, μεταφορές, ξενάγηση Ιερουσαλήμ & Τελ Αβίβ!

Καππαδοκία

4 ημέρες

Τιμή κατ’ άτομο
σε 2κλινο

159€

6 ημέρες

Τιμή κατ’ άτομο
σε 2κλινο

175€

Πόρτο - Κοΐμπρα - Φάτιμα - Λισσαβώνα
Αναχ: 5/5, 12/5 & 19/5
Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean,
φόροι αεροδρομίου, διαμονή σε ξενοδοχεία 4*,
ημιδιατροφή, μεταφορές, ξεναγήσεις πόλεων!

Γύρος Ισπανίας

Μαδρίτη - Βαλένθια - Βαρκελώνη - Σαραγόσα
Αναχ: 10/5 & 17/5
Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean,
φόροι αεροδρομίου, διαμονή σε ξενοδοχεία 3* & 4*,
ημιδιατροφή, μεταφορές, ξεναγήσεις πόλεων!

5 ημέρες

Τιμή κατ’ άτομο
σε 2κλινο

660€

8 ημέρες

Τιμή κατ’ άτομο
σε 2κλινο

690€

5 ημέρες

Τιμή κατ’ άτομο
σε 2κλινο

590€

Πολωνία

7 ημέρες

Τιμή κατ’ άτομο
σε 2κλινο

Κρακοβία - Άουσβιτς - Αλατωρυχεία Βιελίτσκα Τσεστοχόβα - Βαρσοβία
Αναχ:20/5 & 29/5
Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean,
φόροι αεροδρομίου, διαμονή σε ξενοδοχεία 3*, ημιδιατροφή,
μεταφορές, ξεναγήσεις πόλεων!

690€

8 ημέρες

Τιμή κατ’ άτομο
σε 2κλινο

Σμύρνη - Παμούκαλε - Ικόνιο - Αφιόν - Έφεσος
Αναχ: 25/5
Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με Pegasus,
φόροι αεροδρομίου, διαμονή σε ξενοδοχεία 4* & 5*, ημιδιατροφή,
μεταφορές, ξεναγήσεις πόλεων!

595€
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Πορτογαλία

Benelux

7 ημέρες

Τιμή κατ’ άτομο
σε 2κλινο

750€

Άμστερνταμ - Βρυξέλλες - Λουξεμβούργο Ρόττερνταμ - Ντελφτ - Χάγη
Αναχ: 21/5
Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με Transavia, φόροι αεροδρομίου,
διαμονή σε ξενοδοχεία 3* & 4*, πρωινό, ξεναγήσεις πόλεων, μεταφορές!

Γαλλία

8 ημέρες

Τιμή κατ’ άτομο
σε 2κλινο

Βαρκελώνη - Καρκασόν - Τουλούζη Μπορντώ - Λιμόζ - Λυών - Αβινιόν - Αρλ Εξ αν Προβάνς - Μασσαλία
Αναχ: 20/5
Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean, φόροι αεροδρομίου,
διαμονή σε ξενοδοχεία 3* & 4*, πρωινό, 2 γεύματα, μεταφορές, ξεναγήσεις
πόλεων!

820€

Γύρος Ανδαλουσίας

8 ημέρες

Ελβετία - Αλσατία - Βαυαρία

Ζυρίχη - Λουκέρνη - Βασιλεία - Στρασβούργο Κολμάρ - Ριμποβίλ - Ρικβίρ - Στρασβούργο 8 ημέρες
Μόναχο - Βαυαρικές Άλπεις - Κάστρο
Τιμή κατ’ άτομο
Νοϊσβανστάιν - Ομπεραμεργκάου σε 2κλινο
Στάιν αμ Ράιν - Καταρράκτες Ρήνου
Αναχ: 23/5
Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με Swiss,
φόροι αεροδρομίου, διαμονή σε επιλεγμένα
ξενοδοχεία 3* & 4*, πρωινό, μεταφορές, ξεναγήσεις πόλεων

745€

Τιμή κατ’ άτομο
σε 2κλινο

820€

Μαδρίτη - Κόρδοβα - Σεβίλλη - Μάλαγα Γρανάδα - Τολέδο
Αναχ: 31/5
Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με Aegean, φόροι αεροδρομίου,
διαμονή σε ξενοδοχεία 4*, ημιδιατροφή, μεταφορές, ξεναγήσεις πόλεων!

Γύρος Πορτογαλίας & Μαδρίτη
Μαδρίτη - Σαλαμάνκα - Πόρτο - Κοΐμπρα Φάτιμα - Λισσαβώνα - Κάθερες
Αναχ: 16/5 & 30/5
Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με
Aegean, φόροι αεροδρομίου, διαμονή
σε ξενοδοχεία 4*, ημιδιατροφή, μεταφορές,
ξεναγήσεις πόλεων!

8 ημέρες

Τιμή κατ’ άτομο
σε 2κλινο

820€

Μαδρίτη & Χώρα των Βάσκων
Αναχ: 31/5
Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με
Aegean, φόροι αεροδρομίου, διαμονή σε
ξενοδοχεία 4*, πρωινό, 4 γεύματα, μεταφορές,
ξεναγήσεις πόλεων!

8 ημέρες

Τιμή κατ’ άτομο
σε 2κλινο

820€
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Oργανωμένα Ταξίδια στην Αφρική
Τυνησία - Γύρος οάσεων

6
ημέρες

Τιμή κατ’ άτομο

Τύνιδα - Χαμμαμέτ - Ελ Τζεμ - Ματμάτα - Ντουζ - Τοζέρ Καΐρουάν - Σους - Ελ Καντάουι
Αεροπορικά εισιτήρια με Alitalia, διαμονή σε ξενοδοχεία 4* & 5*,
ημιδιατροφή, μεταφορές, ξεναγήσεις
Αναχωρήσεις 2018

Ξενοδοχεία

3/3, 10/3,
4*& 5*
17/3, 24/3		
6/4, 10/4, 26/4		

Γύρος Μαρόκου

8
ημέρες

Τιμή κατ’ άτομο

Καζαμπλάνκα - Ραμπάτ - Μεκνέζ - Φεζ - Μιντέλτ - Ερασιντία Ερφούντ - Τινεχρίρ - Ουαρζαζάτ - Μαρρακές
Αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχεία 4* Sup & 5*, ημιδιατροφή, μεταφορές, ξεναγήσεις.
Δώρα: Σαφάρι στη Μερζούγκα με 4x4 & φολκλορική βραδιά με ποτό!

2κλινο

1κλινο

Φόροι

Αναχωρήσεις 2018

Ξενοδοχεία

2κλινο

1κλινο

Φόροι

480€

600€

170€

770€

860€
855€
895€

1130€
1125€
1165€

365€

620€

Κάθε Σάββατο έως 24/3
5* & 4* Sup
5/4, 7/4		
14/4, 27/4		

Κάιρο - Αλεξάνδρεια

4&5
ημέρες

Τιμή κατ’ άτομο

Αυτοκρατορικό Μαρόκο

7&8
ημέρες

Καζαμπλάνκα - Ραμπάτ - Μεκνέζ - Φεζ - Μαρρακές
Αεροπορικά εισιτήρια με Alitalia, διαμονή σε ξενοδοχεία 5*,
ημιδιατροφή, μεταφορές, ξεναγήσεις. Δώρο φολκλορική βραδιά με ποτό!
Αναχωρήσεις 2018
Κάθε Κυριακή έως 25/3
7 ημέρες
Κάθε Σάββατο έως 24/3
8 ημέρες
5/4, 7/4, 14/4, 28/4
8 ημέρες
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Τιμή κατ’ άτομο

Ξενοδοχεία

2κλινο

1κλινο

Φόροι

Καζαμπλάνκα:
Golden Tulip Farah 5*
Φεζ: Palais Medina 5*
Μαρρακές:
Palm Plaza Hotel & Spa 5*

710€

920€

365€

780€

1030€

790€

1040€

Αεροπορικά εισιτήρια με Egyptair, διαμονή σε ξενοδοχείο 5*,
πρωινό, ολοήμερη ξενάγηση Καΐρου με γεύμα, ολοήμερη εκδρομή
Αλεξάνδρειας με γεύμα, μεταφορές, είσοδοι σε μουσεία & αρχαιολογικούς χώρους.
Early Booking
Αναχωρήσεις 2018

Ξενοδοχεία

2κλινο

1κλινο

Φόροι

Κάθε Τρίτη & Παρασκευή
Ramses Hilton 5*
495€
575€
155€
έως 23/3 4 ημέρες
Marriott Lux 5*
545€
675€		
3/4, 5/4, 6/4, 9/4, 10/4,
Ramses Hilton 5*
510€
590€
13/4, 17/4, 20/4, 24/4, 27/4
Marriott Lux 5*
560€
710€
4 ημέρες
Ramses Hilton 5*
550€
655€		
Κάθε Τρίτη & Παρασκευή
Marriott Lux 5*
595€
770€
από 9/1 έως 23/3 5 ημέρες			
3/4, 5/4, 6/4, 9/4, 10/4,
Ramses Hilton 5*
550€
675€
13/4, 17/4, 20/4, 24/4, 27/4
Marriott Lux 5*
620€
820€
5 ημέρες
Οι τιμές για τον Απρίλη είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 1/3!

Κάιρο - Σαρμ Ελ Σέιχ

Κάιρο - Κρουαζιέρα Νείλου - Σαρμ Ελ Σέιχ

8

ημέρες
Αεροπορικά εισιτήρια με Egyptair, διαμονή σε ξενοδοχεία 5* ,
Τιμή κατ’ άτομο
3 διαν/σεις στο Κάιρο - 4 διαν/σεις στο Σαρμ Ελ Σέιχ, πρωινό στο
Κάιρο, All Inclusive στο Σαρμ Ελ Σέιχ, ολοήμερη ξενάγηση Καΐρου με
γεύμα, ολοήμερη ξενάγηση Αλεξάνδρειας με γεύμα, μεταφορές. Early Booking
Αναχωρήσεις 2018

Ξενοδοχεία

2κλινο

1κλινο

Φόροι

Κάθε Τρίτη & Παρασκευή Κάιρο: Ramses Hilton 5* 770€
945€
195€
έως 23/3
Κάιρο: Marriott 5* Lux
810€
1035€
3/4, 5/4, 6/4, 9/4, 10/4,
Κάιρο: Ramses Hilton 5* 760€
945€
13/4, 17/4, 20/4, 24/4, 27/4 Κάιρο: Marriott 5* Lux
810€
1055€
Η διαμονή στο Σαρμ Ελ Σέιχ θα είναι επίσης σε ξενοδοχεία 5* (ενδεικτικά: Jaz Mirabel Beach 5*,
Renaissance Golden View Beach Resort 5* Dlx).
Οι τιμές για τον Απρίλη είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 1/3.

Αεροπορικά εισιτήρια με Egyptair, διαμονή σε ξενοδοχεία 5*,
πρωινό στο Κάιρο, All Inclusive στο Σαρμ Ελ Σέιχ, ολοήμερη ξενάγηση
Καΐρου με γεύμα, ολοήμερη ξενάγηση Αλεξάνδρειας με γεύμα, μεταφορές,
πλήρης διατροφή στην κρουαζιέρα, ξενάγηση Ασουάν, Κομ Όμπο,
Έτφου & Λούξορ! Early Booking
Αναχωρήσεις 2018

Ξενοδοχεία

2κλινο

10
ημέρες
+ 1 δώρο
Τιμή κατ’ άτομο

1κλινο

Φόροι

Κάθε Τρίτη & Παρασκευή Κάιρο: Ramses Hilton 5* 1210€
1490€
235€
έως 23/3
Κάιρο: Marriott 5* Lux 1245€
1580€
3/4, 5/4, 6/4, 9/4, 10/4,
Κάιρο: Ramses Hilton 5* 1235€
1560€
13/4, 17/4, 20/4, 24/4, 27/4 Κάιρο: Marriott 5* Lux 1290€
1670€
Η διαμονή στο Σαρμ Ελ Σέιχ θα είναι επίσης σε ξενοδοχεία 5* (ενδεικτικά: Jaz Mirabel Beach 5*,
Renaissance Golden View Beach Resort 5* Dlx).
Οι τιμές για τον Απρίλη είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 1/3!

Σαρμ Ελ Σέιχ

6
ημέρες

Τιμή κατ’ άτομο
Το πιο γνωστό τουριστικό θέρετρο, που έχει ηλιοφάνεια όλο το χρόνο!
Απολαύστε τη μαγεία του πιο συναρπαστικού βυθού στον κόσμο κάνοντας
καταδύσεις ή πηγαίνοντας σε σκάφος με γυάλινες όψεις μια βόλτα στην Ερυθρά θάλασσα!
Κατακτήστε την έρημο κάνοντας σαφάρι με καμήλες ή με γουρούνες και απολαύστε σε ένα ειδυλλιακό
τοπίο δείπνο σε τέντα βεδουίνων! Φτάνοντας στο Σαρμ Ελ Σέιχ θα μαγευτείτε από την παραλιακή λεωφόρο με τους φοίνικες και τον κόσμο που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πεζοδρομημένο Naama Bay).
Ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ, θέαμα με δελφίνια, παραλίες και πολύ κέφι, σας περιμένουν στο εξωτικό
Σαρμ Ελ Σέιχ για να περάσετε τις πιο αξέχαστες διακοπές!

Κάιρο - Κρουαζιέρα Νείλου

8
ημέρες

Αεροπορικά εισιτήρια με Egyptair, διαμονή σε ξενοδοχείο 5*
Τιμή κατ’ άτομο
με πρωινό, ολοήμερη ξενάγηση Καΐρου με γεύμα, ολοήμερη
εκδρομή Αλεξάνδρειας με γεύμα, μεταφορές, πλήρης διατροφή στο
κρουαζιερόπλοιο, ξενάγηση Ασουάν, Κομ Όμπο, Ετφού & Λούξορ. Early Booking
Αναχωρήσεις 2018

Ξενοδοχεία

2κλινο

1κλινο

Φόροι

Κάθε Τρίτη & Παρασκευή
Ramses Hilton 5*
935€
1150€
έως 23/3
Marriott Lux 5*
985€
1270€
3/4, 5/4, 6/4, 9/4, 10/4,
Ramses Hilton 5*
935€
1170€
13/4, 17/4, 20/4, 24/4, 27/4
Marriott Lux 5*
995€
1290€
Οι τιμές για τον Απρίλη είναι προσφορά Early Booking για κρατήσεις έως 1/3!

195€

Ξενοδοχείο

Εποχικότητα

2κλινο

1κλινο

Σημειώσεις

Stella Di Mare 5*

1/3-30/3/18
31/3-30/4/18
1/3-27/3/18
28/3-30/4/18

460€
525€
465€
530€

595€
690€
640€
720€

Ημιδιατροφή
Deluxe Sea View
All Inclusive
Garden/Pool View

Rennaisance 5*

Υπάρχουν πολλές ακόμη επιλογές
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
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Εξωτικά Ταξίδια
Τιμές κατ΄άτομο σε δίκλινο:

Πουκέτ
8 ημέρες / 5 νύχτες έως 31/10

Aπό

520€

Το Πουκέτ, το μαργαριτάρι του Νότου, το μεγαλύτερο
και πιο κοσμοπολίτικο νησί της Ταϊλάνδης, με όμορφα
τροπικά τοπία, έντονη νυχτερινή ζωή, αλλά και
απομονωμένες γωνιές ξεκούρασης και χαλάρωσης, έχει τη
μαγική συνταγή ενός επίγειου παράδεισου. Καταπληκτικοί όρμοι και κόλποι,
ακτές στεφανωμένες με πανύψηλους φοίνικες, παραλίες με λευκή άμμο και
διάφανα γαλαζοπράσινα νερά, εξωτική βλάστηση με σπάνια είδη χλωρίδας,
τροπικά δειλινά… Όσοι έχετε ζήσει την εμπειρία “Πουκέτ” ξέρετε ότι οι λέξεις
δύσκολα μπορούν να περιγράψουν την παραδεισένια φύση που περιβάλλει
αυτό το νησί.

Κο Σαμούι
8 ημέρες / 5 νύχτες ως 31/10

Aπό

580€

Σαφάρι στην τροπική ζούγκλα του νησιού με jeep 4χ4
ή με τα πόδια ή στη ράχη ενός Ασιατικού ελέφαντα; selfie
στον επιβλητικό καταρράκτη Na Muang ή στο ναό Kunaram, ένα από τα πιο
ασυνήθιστα αξιοθέατα του νησιού; ή μήπως στον καταρράκτη Tar Mir και στο
μυστικό κήπο του Βούδα; Βόλτα στο θαλάσσιο πάρκο Ang thong ή επίσκεψη
σε φυτεία καουτσούκ; Πολλές επιλογές μάλλον ... δεν πειράζει αν δεν ήρθατε για περιπέτειες και εμπειρία φορέστε το μαγιό σας και χαλαρώστε να
απολαύσετε τις όμορφες παραλίες του νησιού!

Μαυρίκιος
8 ημέρες / 5 νύχτες ως 30/4

Aπό

780€

Πολλές ενδιαφέρουσες εμπειρίες θα κάνουν το
ταξίδι σας μοναδικό! Ένας «υποβρύχιος» περίπατος στο
βυθό της θάλασσας ίσως, κολύμπι με δελφίνια, ή περίπατος στις κάτασπρες
παραλίες του νησιού με κοκοφοίνικες και με τα ζεστά τυρκουάζ νερά του
Ινδικού Ωκεανού να το αγκαλιάζουν. Ή προτιμάτε μια κρουαζιέρα στο Iles
des Cocos, στο IlesAuxcerfs ή στον παραδοσιακό οικισμό Μάχεμποργκ;Ότι
και να διαλέξετε ο Μαυρίκιος είναι ο ιδανικός προορισμός να περάσετε ξεκούραστα και όμορφα τις ημέρες σας!
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Σεϋχέλλες
8 ημέρες / 5 νύχτες έως 31/10

Aπό

830€

Ημέρες ελεύθερες για να απολαύσετε τις διακοπές σας.
Ηρεμία, χαλάρωση και παραδεισένιες ακρογιαλιές
θα χαρακτηρίζουν το ταξίδι σας. Οι πιο δραστήριοι θα ευχαριστηθείτε τα
πεντακάθαρα γαλαζοπράσινα νερά που προκαλούν κάθε επισκέπτη να βουτήξει και ο πλούσιος θαλάσσιος κόσμος θα σας δελεάσει να δοκιμάσετε την
εμπειρία των καταδύσεων στις παγκοσμίου φήμης παραλίες τους. Τα περισσότερα ξενοδοχεία στις Σεϋχέλλες διαθέτουν εγκαταστάσεις spa, γυμναστηρίων, και πολυτελών εστιατορίων τόσο με Ευρωπαϊκή όσο και με Ασιατική
κουζίνα, άκρως καλοκαιρινή. Οι Σευχέλλες είναι ένας παράδεισος για λάτρεις της φύσης οι οποίοι επιθυμούν διαμονή και ξεκούραση μακριά από συνωστισμένες παραλίες. Κατά τη διαμονή μας, μας δίνεται η δυνατότητα ώστε
μέσα από εκδρομές να γνωρίσουμε νησιά όπως το Mahe, το Praslin και το
La Digue.Το ταξίδι στις Σεϋχέλλες είναι επίσης ιδανικό για τους φανατικούς
των θαλάσσιων σπορ, για windsurfing, catamaran, surfing, scuba diving
και άλλα θαλάσσια σπόρ

Μαλδίβες
8 ημέρες / 5 νύχτες έως 30/4

Aπό

925€

Ημέρες ελεύθερες για να απολαύσετε τις διακοπές σας.
Οι πιο δραστήριοι θα ευχαριστηθείτε τα πεντακάθαρα
γαλαζοπράσινα νερά που προκαλούν κάθε επισκέπτη να βουτήξει και ο
πλούσιος θαλάσσιος κόσμος θα σας δελεάσει να δοκιμάσετε την εμπειρία
των καταδύσεων στις παγκοσμίου φήμης παραλίες τους.Τα περισσότερα ξενοδοχεία στις Μαλδίβες διαθέτουν εγκαταστάσεις spa, γυμναστηρίων, και
πολυτελών εστιατορίων τόσο με Ευρωπαϊκή όσο και με Ασιατική κουζίνα,
άκρως καλοκαιρινή, καθώς κυρίως στηρίζεται στα θαλασσινά.

Πουκέτ-Μπανγκόκ
11 ημέρες / 8 νύχτες έως 15/12

Aπό

595€

Οι προτάσεις για δραστηριότητες για αυτή την εκδρομή
ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΕΣ! Εκδρομή-κρουαζιέρα με γεύμα στο
Κοραλλένιο νησί ή στα νησιά Πι-Πι, σαφάρι με ελέφαντες & bamboo rafting
(μία σχεδία από bamboo) στο Khao Sok ή επίσκεψη σε μία φάρμα με χελώνες και τροπικά ψάρια ή επιλέξτε να προσθέσετε δραστηριότητες, όπως
ψαροντούφεκο, αλεξίπτωτο, βόλτα με βάρκα με μπανάνα ή κολύμβηση με
αναπνευστήρα. Χαλαρώστε στον τροπικό παράδεισο στην παραλία με τη λευκή άμμο και απολαύστε μια βουτιά στον ωκεανό!

Μπαλί – Ουμπούντ
10 ημέρες / 7 νύχτες έως 30/4

Aπό

635€

Καθημερινές αναχωρήσεις με ελάχιστη συμμετοχή
2 ατόμων για αυτό το όμορφο ταξίδι στο οποίο μπορεί
κάποιος να γνωρίσει πολλές νέες εμπειρίες όπως εκδρομή στο δάσος των
μαϊμούδων (το ιερό δάσος των πιθήκων, που αποτελεί ένα φυσικό βιότοπο
για χιλιάδες πιθήκους) & το ναό Τάνα Λοτ (θα βιώσουμε ένα από τα ομορφότερα ηλιοβασιλέματα στον κόσμο). Εκδρομή στην πολύχρωμη πρωτεύουσα
του Μπαλί, το Ντενπασάρ (θα βρείτε όλα τα είδη απο όμορφα χειροτεχνήματα,ντόπια φρούτα, λουλούδια, έργα τέχνης, γλυπτά από ξύλο, κεραμικά,
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, κοσμήματα κ.ά.) Η ιδανική εκδρομή για να
δοκιμάσετε το φημισμένο τοπικό μασάζ και να χαλαρώσετε απολαμβάνοντας
την ατμόσφαιρα ενός από τους κορυφαίους προορισμούς σπα στην Ασία.

Σεϋχέλλες - Ντουμπάι
9 ημέρες / 7 νύχτες έως 30/4

Aπό

1.205€

Κ4 διανυκτερεύσεις στις Σεϋχέλλες & 3 στο Ντουμπάι!
Αεροπορικά εισιτήρια με Etihad, διαμονή σε ξενοδοχείο
της επιλογής σας, πρωινό, μεταφορές από & προς τα αεροδρόμια,
σαφάρι με Jeep 4Χ4 & Barbeque δείπνο σε τέντες Βεδουίνων με χορό της
κοιλιάς στο Ντουμπάι, βραδινή κρουαζιέρα με δείπνο στο Dubai Creek!.

Ντουμπάι - Άμπου Ντάμπι
8 ημέρες έως 30/4

Aπό
Ξενάγηση Ντουμπάι, σαφάρι με Jeep 4Χ4 στην
έρημο του Ντουμπάι & δείπνο σε οικισμό Βεδουίνων,
ξενάγηση στα κυριότερα αξιοθέατα του Άμπου Ντάμπι.
Θα δείτε το Μεγάλο Τζαμί της Τζουμέιρα, το ζωολογικό
κήπο του Ντουμπάι, το Mercato Mall και το διάσημο
Burj Al Arab Hotel, σήμα κατατεθέν του Ντουμπάι, όπου θα έχετε την ευκαιρία για μια μοναδική στάση για αναμνηστικές φωτογραφίες. Συνεχίζουμε
προς το Jumeirah Beach Road περνώντας από το Jumeirah Beach Hotel,
το Wild Wadi (θαλάσσιο πάρκο) και το Madinat Jumeirah. Η περιήγηση θα
μας οδηγήσει στην νέα Dubai Marina και προς την Sheikh Zayed Road, όπου
βρίσκονται το Emirates Golf Club, το Mall of Emirates, με το παγκοσμίου
φήμης χιονοδρομικό κέντρο στην καρδιά της ερήμου, το Dubai Mall και το
Burj Khalifa,το υψηλότερο κτίριο του κόσμου. Συνεχίζουμε προς το παλιό
τμήμα της πόλης, όπου θα δούμε τα παλάτια της άρχουσας οικογένειας του
Ντουμπάι και πολλά πολλά ακόμη!

655€

Κο Σαμούι - Σιγκαπούρη
11 ημέρες / 8 νύχτες έως 31/10

Aπό

750€

Συνδιάστε την ξεκούραση με πολλές νέες εμπειρίες!
Ξενάγηση στο Κο Σαμούι για να δούμε πανοραμικά την
όμορφη παραλία της Chaweng, το μεγάλο Βούδα, το ναό
Plai Leam, τους περίφημους βράχους Hin-Ta και Hin-Yai,
τις μαϊμούδες εν ώρα εργασίας να σας προσφέρουν φρέσκια καρύδα! Θα
καταλήξουμε στον καταρράκτη Na Muang, το μεγαλύτερο και τον πιο όμορφο καταρράκτη του νησιού. Στην ξενάγησή μας στην Σιγκαπούρη Θα δούμε
την καταπράσινη συνοικία Παντάνγκ με τη λέσχη Κρίκετ, τη Βουλή, το Ανώτατο Δικαστήριο και το Δημαρχείο, το Merlion Park για να θαυμάσουμε την
υπέροχη θέα της Marina Bay και να βγάλουμε αναμνηστικές φωτογραφίες
με το άγαλμα της Merlion, τον ιερό βουδιστικό ναό Thian Hock Keng, τον
Εθνικό κήπο με τις αμέτρητες ορχιδέες κ.ά.

Γενική Σημείωση

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια ✿ διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας ✿ πρωινό ✿ μεταφορές από & προς το αεροδρόμιο ✿ εκδρομή μισής ημέρας στο νησί ✿ αποσκευές
έως 20 κιλά * ✿ ειδικές παροχές και δώρα, έντυπα ✿ φιλοδωρήματα ✿ ΦΠΑ ✿ ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: οι φόροι αεροδρομίου. Δυνατότητα επέκτασης της παραμονής - Τα πακέτα είναι κοστολογημένα σε συγκεκριμένο ναύλο. Στην περίπτωση που δεν προσφέρονται
διαθέσιμες θέσεις, στον κοστολογημένο ναύλο, θα υπάρξει η ανάλογη επιβάρυνση για τον επόμενο διαθέσιμο ναύλο.- Τα πακέτα είναι υπολογισμένα με συγκεκριμένη νομισματική ισοτιμία
€ - $, η οποία ίσχυε την ημέρα που αναρτήθηκε ο τιμοκατάλογος. Δείτε αναλυτικά τιμοκαταλόγους και ξενοδοχεία στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση.
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