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Μια μοναδική εμπειρία
στα νερά του Δούναβη

Βιέννη-Βουδαπέστη
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ

ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΒΙΕΝΝΗ

5 ημέρες

3η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πανέμορφη
πρωτεύουσα της Σλοβακίας, τη Μπρατισλάβα. Άφιξη και σύντομη
περιήγηση στην όμορφη πόλη. Έπειτα αναχώρηση για την εορταστικά
στολισμένη πόλη της Βιέννης. Θα θαυμάσουμε το ανάκτορο
Μπελβεντέρε, του Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί και
Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο
στην περίφημη Ρίνγκ Στράσσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου)
όπου θα δούμε το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία
Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το
τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό
Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Όπερα, τους Ναούς του Καρόλου
του Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Έπειτα θα δούμε το παλάτι
του Σένμπρουν με τους υπέροχους κήπους, θερινά ανάκτορα της
Μαρίας Θηρεσίας και στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην ελληνική
γειτονιά με την ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας και θα
καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Χρόνος
ελεύθερος και μετάβαση στο ξενοδοχείο μας . Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο, Διαν/ση

2η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ - ΜΠΑΝΤΕΝ
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος στο κέντρο της πόλης για περίπατο
ή επίσκεψη σε Μουσεία (Φυσικής Ιστορίας, Ιστορία της Τέχνης,
Τετράγωνο Μουσείων, Μουσείο Θησαυρού κ.ά.) ή επίσκεψη στον
εξαιρετικό ζωολογικό κήπο της Βιέννης. Κατόπιν, αναχώρηση για
περιήγηση στα περίχωρα της Βιέννης, τα περίφημα Βιεννέζικα δάση,
πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες (Μπετόβεν, Μότσαρτ,
Στράους κ.ά.). Πρώτα θα επισκεφθούμε το Μοναστήρι του Τιμίου
Σταυρού και μετά στην τοποθεσία του Μάγιερλινγκ, θα δούμε το
άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων, γνωστό από τη
θλιβερή όσο και ρομαντική ιστορία της αυτοκτονίας του διαδόχου
πρίγκιπα Ροδόλφου και της Μαρίας Βετσέρα. Θα κλείσουμε την
εκδρομή μας με επίσκεψη και περιήγηση στη γνωστή λουτρόπολη
Μπάντεν. Ιδιαίτερα γνωστό το καζίνο της πόλης και το σπίτι όπου
ο Μπετόβεν συνέθεσε την ενάτη συμφωνία, ωδή στη χαρά. Έπειτα
επιστροφή στην Βιέννη
Λόφος Γκέλλερτ - Βουδαπέστη

Πρόγευμα και αναχώρηση με τις αποσκευές μας για την Ουγγαρία
.Πρώτη μας επίσκεψη στα περίφημα παραδουνάβια χώρια της
Ουγγαρίας. Στην εκδρομή μας κατά μήκος του Δούναβη θα
επισκευθούμε το γραφικό χωριό Αγ. Ανδρέας, τόπος πολλών
φημισμένων καλλιτεχνών. Στάση για καφέ, περίπατος στο χωριό
και συνεχίζουμε για το Βίζεγκραντ, γενέτειρα του Καρλομάγνου.
Έπειτα θα κάνουμε στάση στην πρώτη πρωτεύουσα τον Ούγγρων
– το Έστεργκομ, για να επισκευθούμε τον τεράστιο καθεδρικό
ναό όπου βρίσκεται ο θρησκευτικός θησαυρός των Ούγγρων και
την πινακοθήκη. Αναχώρηση κατόπιν για την Βουδαπέστη. Άφιξη
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας

4η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (40χλμ)
Πρόγευμα και γνωριμία με την υπέροχη πόλη. Θα ξεκινήσουμε με
μια ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ θα επιβιβαστούμε στο river ride bus ένα
λεωφορείο με το οποίο θα μπούμε ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ
ΔΟΥΝΑΒΗ και αφού αναδυθούμε στην επιφάνεια του ποταμού θα
κάνουμε μια σύντομη περιήγηση εν πλώ !! Κατόπιν θα αποβιβάστουμε
στην στεριά θα επιβιβαστούμε σε συμβατικό λεωφορείο καιξεκινάμε
την ξενάγηση μας θα δούμε την πλατεία των Ηρώων με το μνημείο
της Χιλιετιρίδας, θα περάσουμε από το Ζωολογικό κήπο, από τα
λουτρά Σετσενι, μόνιμο τσίρκο της πόλης, θα θαυμάσουμε τη
λεωφόρο Αντράσυ με τα καλοδιατηρημένα κτίρια, την Οπερα,
τον Καθεδρικό Ναό του Άγιου Στεφάνου, το ογκώδες σε ρυθμό
μπαρόκ Κοινοβούλιο, την ακαδημία τον επιστημών και θα αφήσουμε
το πνευματικό κέντρο της μεγαλοαστικής τάξης της Πέστης,
περνώντας στην βασιλική Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων,
όπου βρίσκεται ο λόφος των Ψαράδων. Στο κέντρο του λόφου
με το Βασιλικό ανάκτορο των Αψβούργων, πόλη-κάστρο από τον
17ο αιώνα, βρίσκεται η πλατεία της άγιας Τριάδας. Εκεί δεσπόζει ο
ναός της Θεοτόκου, γνωστός ως ναός του Ματθία, που ιδρύθηκε
το 1250. Θα έχουμε χρόνο να απολαύουμε ένα ζεστό κρασί, έναν
καφέ με υπέροχη θέα στην Πέστη. Στην συνέχεα θα πάμε στο λόφο
Γκέλερτ, θα δούμε το φρούριο του αυστριακού στρατού- σήμερα
πολεμικό μουσείο και θα κλείσουμε την βόλτα μας στην αγορά της
Βάτσι Ούτσα. Για όσους επιθυμούν προτείνουμε να επισπευτείτε και
την σκεπαστή αγορά γεμάτη με παραδοσιακά προϊόντα. Χρόνος
ελεύθερος στην πόλη και επιστροφή στο ξενοδοχείο. To βράδυ σας
προτείνουμε gala dinner στην παραδοσιακή ΟΥΓΓΡΙΚΗ
ταβέρνα
BORKATAKOMBA αφού πρώτα επισκεφθούμε τις εγκαταστάσεις
παραγωγής και αποθήκευσης του κρασιού σε ένα από τα μεγαλύτερα
βαρέλια της γης !! Κατόπιν αναχώρηση για την παραδοσιακή ταβέρνα
όπου θα έχουμε διασκεδάσουμε συνοδεία τσιγγάνικης παραδοσιακής
μουσικής και folkor show

5η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΤΗΣΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Πρωινό και χρόνος ελεύθερος στο κέντρο της πόλης. . Στη συνέχεια
μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Πτήση για Μπρατισλάβα - Επιστροφή από Βουδαπέστη
χωρίς περιττά χιλιόμετρα
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Special

Βουδαπέστη

5 ημέρες

Πτήση για Μπρατισλάβα, δώρο εκδρομή στη Βιέννη και επιστροφή απευθείας από Βουδαπέστη
Ένας ιδανικός συνδυασμός πτήσεων, με απευθείας πτήση για Μπρατισλάβα, ξενάγηση στην Βιέννη που απέχει
περίπου 45 λεπτά και μεταφορά στην Βουδαπέστη. Ολοκληρώνουμε το πρόγραμμα μας και χωρίς περιττά χλμ
επιστρέφουμε απευθείας από Βουδαπέστη.
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ

ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ - ΒΙΕΝΝΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πανέμορφη
πρωτεύουσα της Σλοβακίας, τη Μπρατισλάβα. Άφιξη και
σύντομη περιήγηση στην όμορφη πόλη. Έπειτα αναχώρηση
για την εορταστικά στολισμένη πόλη της Βιέννης. Θα
θαυμάσουμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε, του Ευγενίου της
Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί και Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης.
Θα περιηγηθούμε με το λεωφορείο στην περίφημη Ρίνγκ
Στράσσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου) όπου θα
δούμε το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία
Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο,
το τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο,
το παλιό Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Όπερα, τους Ναούς
του Καρόλου του Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Έπειτα θα
δούμε το παλάτι του Σένμπρουν με τους υπέροχους κήπους,
θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας και στη συνέχεια θα
περπατήσουμε στην ελληνική γειτονιά με την ελληνορθόδοξη
Εκκλησία της Αγίας Τριάδας και θα καταλήξουμε στον
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Χρόνος ελεύθερος και
μετάβαση στη Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,
Διαν/ση.

3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ (210χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για επίσκεψη στα περίφημα παραδουνάβια
χώρια της Ουγγαρίας. Στην εκδρομή μας κατά μήκος του Δούναβη θα
επισκεφθούμε το γραφικό χωριό Αγ. Ανδρέας, τόπος πολλών φημισμένων
καλλιτεχνών. Στάση για καφέ, περίπατος στο χωριό και συνεχίζουμε για το
Βίζεγκραντ, γενέτειρα του Καρλομάγνου. Έπειτα θα κάνουμε στάση στην
πρώτη πρωτεύουσα τον Ούγγρων - το Έστεργκομ, για να επισκεφθούμε
τον τεράστιο καθεδρικό ναό, όπου βρίσκεται ο θρησκευτικός θησαυρός
των Ούγγρων και την πινακοθήκη. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο
μας. Απόψε μπορείτε προαιρετικά να πάρετε μια γεύση από την τοπική
παραδοσιακή κουζίνα παρέα με τα φημισμένα τσιγγάνικα βιολιά πίνοντας
«αίμα του ταύρου» το πασίγνωστο κρασί τις Ουγγαρίας.

4η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΦΑΡΜΑ LAZAR (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)
Πρωινό και αναχώρηση για μια προαιρετική επίσκεψη στην ΦΑΡΜΑ LAZAR,
όπου θα επισκεφθούμε το ομώνυμο πάρκο και θα νιώσουμε τον παλμό και
την ομορφιά της Ουγγρικής υπαίθρου. Σας προτείνουμε γεύμα μέσα στην
φάρμα με τοπικά φαγητά από τα ολόφρεσκα προϊόντα της

5η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΤΗΣΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Πρωινό και χρόνος ελεύθερος στο κέντρο της πόλης. Στη συνέχεια
μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

2η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (40χλμ)
Πρόγευμα και γνωριμία με την υπέροχη πόλη. Θα ξεκινήσουμε
με μια ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ θα επιβιβαστούμε στο river ride
bus ένα λεωφορείο με το οποίο θα μπούμε ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ
ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΔΟΥΝΑΒΗ και αφού αναδυθούμε στην επιφάνεια
του ποταμού θα κάνουμε μια σύντομη περιήγηση εν πλώ !!
Κατόπιν θα αποβιβάστουμε στην στεριά θα επιβιβαστούμε
σε συμβατικό λεωφορείο καιξεκινάμε την ξενάγηση μας
θα δούμε την πλατεία των Ηρώων με το μνημείο της
Χιλιετιρίδας, θα περάσουμε από το Ζωολογικό κήπο, από τα
λουτρά Σετσενι, μόνιμο τσίρκο της πόλης, θα θαυμάσουμε
τη λεωφόρο Αντράσυ με τα καλοδιατηρημένα κτίρια,
την Οπερα, τον Καθεδρικό Ναό του Άγιου Στεφάνου, το
ογκώδες σε ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο, την ακαδημία τον
επιστημών και θα αφήσουμε το πνευματικό κέντρο της
μεγαλοαστικής τάξης της Πέστης, περνώντας στην βασιλική
Βούδα από τη Γέφυρα των Λεόντων, όπου βρίσκεται ο
λόφος των Ψαράδων. Στο κέντρο του λόφου με το Βασιλικό
ανάκτορο των Αψβούργων, πόλη-κάστρο από τον 17ο
αιώνα, βρίσκεται η πλατεία της άγιας Τριάδας. Εκεί δεσπόζει
ο ναός της Θεοτόκου, γνωστός ως ναός του Ματθία, που
ιδρύθηκε το 1250. Θα έχουμε χρόνο να απολαύουμε ένα
ζεστό κρασί, έναν καφέ με υπέροχη θέα στην Πέστη. Στην
συνέχεα θα πάμε στο λόφο Γκέλερτ, θα δούμε το φρούριο
του αυστριακού στρατού- σήμερα πολεμικό μουσείο και
θα κλείσουμε την βόλτα μας στην αγορά της Βάτσι Ούτσα.
Για όσους επιθυμούν προτείνουμε να επισπευτείτε και την
σκεπαστή αγορά γεμάτη με παραδοσιακά προϊόντα. Χρόνος
ελεύθερος στην πόλη και επιστροφή στο ξενοδοχείο. To
βράδυ σας προτείνουμε δείπνο στην παραδοσιακή ουγγρική
ταβέρνα BORKATAKOMBA, αφού πρώτα επισκεφθούμε τις
εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης του κρασιού
σε ένα από τα μεγαλύτερα βαρέλια της γης !! Κατόπιν
αναχώρηση για την παραδοσιακή ταβέρνα όπου θα έχουμε
διασκεδάσουμε συνοδεία τσιγγάνικης παραδοσιακής
μουσικής και folkor show.

NOVOTEL CENTRUM 4*
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο της Βουδαπέστης προσφέροντας εύκολη
πρόσβαση στα κυριότερα αξιοθέατα της πόλης. Διαθέτει εστιατόριο με τοπική
και διεθνή κουζίνα, μπαρ, γυμναστήριο, κέντρο ευεξίας και spa, ιδιωτικό χώρο
στάθμευσης και ασύρματη πρόσβαση στο internet. Τα ευρύχωρα δωμάτιά του
διαθέτουν ρυθμιζόμενο κλιματισμό, τηλεόραση, ραδιόφωνο, θυρίδα ασφαλείας,
σευσκευές για καφέ ή τσάϊ και Wi-Fi.

MERCURE BUDA 4* plus
Το ξενοδοχείο 4* της γνωστής αλυσίδας Mercure, σε απόσταση αναπνοής από
το Δούναβη. Η στάση του μετρό βρίσκεται στα 100 m και σας οδηγεί μετά από
3 στάσεις στο κεντρικότερο σημείο της Βουδαπέστης. Φυσικά, υπάρχει η επιλογή
εφόσον σας αρέσει το περπάτημα να περπατήσετε τη διαδρομή διασχίζοντας τις
κρεμαστές γέφυρες του ποταμού και έχοντας την εκπληκτική θέα του Κοινοβουλίου.
Έχει ανακαινίσει ριζικά τους κοινόχρηστους χώρους του και διαθέτει εστιατόρια,
μπαρ, παιδότοπο, δωρεάν Wi-Fi. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση,
τηλέφωνο, minibar. Ιδανική επιλογή για να περιηγηθείτε στην πρωτεύουσα της
Ουγγαρίας, καθώς βρίσκεται σε πολύ βολική και συγχρόνως ασφαλή τοποθεσία.
Επίσης, διαθετει εξαιρετική κουζίνα για όσους επιλέξουν την ημιδιατροφή.

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΙΕΝΝΗ
Ημ

Αναχ.

Σελ 17

Τιμή σε
δίκλινο

Ξενοδοχείο

Τιμή
παιδιού

Τιμή σε
Μονόκλ

Αερ. Εταιρία
Ωράρια πτήσεων

ΑSTRA AIRLINES
25/10
5

*

Βουδαπέστη : MERCURE BUDA 4*
Βιέννη : AT PYRAMIDE 4*

349

175

445

ΘΕΣ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ AZI 822: 05.00 - 06.00
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΘΕΣ AZI 821: 15.30 - 18.20
Περιλαμβάνονται 1χειραποσκευή έως 8κ & 1αποσκευή
έως 15κ ανά άτομο

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι 145ε
Περιλαμβάνονται πρωινό καθημερινά.

SPECIAL ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Ημ

5

Ξενοδοχείο

Διατροφή

TULIP INN 3*

Πρωινό

275

139

360

MERCURE BUDA 4*

Πρωινό

295

139

385

DANUBIUS FLAMENCO 4*

Ημιδιατροφή

319

160

439

GRAND HUGARIA 4*

Ημιδιατροφή

335

160

455

NOVOTEL CENTRUM 4* plus

Πρωινό

335

160

455

Αναχ.

25/10

*

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Σελ 19
Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή
παιδιού

Τιμή σε
Μονόκ.

Αερ. Εταιρία

ΑSTRA AIRLINES
ΘΕΣ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ AZI 822: 05.00 - 06.00
ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΘΕΣ AZI 821: 15.30 - 18.20
Περιλαμβάνονται 1χειραποσκευή έως 8κ &
1αποσκευή έως 15κ ανά άτομο

Πτήση για Μπρατισλάβα - Δώρο εκδρομή στη Βιέννη & επιστροφή από Βουδαπέστη
Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι 145ε - Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή & μια αποσκευή ανά άτομο.
- Αν επιθυμείτε να μην συμμετέχετε στα προγράμματα εκδρομών – ξεναγήσεων η τιμή μειώνεται κατά 50 ευρω ανά άτομο
και περιλαμβάνει ξενάγηση στη Βιέννη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ:
ΒΟΛΟ, ΛΑΡΙΣΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΒΑΛΑ, ΣΕΡΡΕΣ, ΚΟΖΑΝΗ, ΒΕΡΟΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ / ΑΠΟ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 15Ε ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ / ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Στις εκδρομές περιλαμβάνονται:
Αεροπορικές εκδρομές:

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, 3. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, 4. Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, 5. Έμπειρο αρχηγό συνοδό του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων & θεαμάτων, βαπορέτα - πλοιάρια, δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν) και ότι αναφέρεται στο
πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ

1. Οι τιμές σε δίκλινο αφορούν ενήλικα και είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο. Οι τιμές για το παιδί αναφέρονται σε διαμονή παιδιού 2-12ετών (εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά) σε δίκλινο δωμάτιο γονέων. Επιβάρυνση μονοκλίνου 35% στην τιμή ενήλικα σε δίκλινο, εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά. Βρέφος εως 2ετών ταξιδευει ως infant
και πληρώνει 10% της αξίας της εκδρομής.Περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 2. Στις αεροπορικές εκδρομές στη στήλη «φόροι» αναγράφονται οι φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι
καυσίμου, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στην τιμή. Προσοχή στα ταξίδια με Ryanair / Easy Jet / Smart wings κ.τ.λ στις σημειώσεις που αναφέρονται στις χειραποσκευές
αποσκευές. Οι τιμές των πακέτων με Low Cost εταιρίες δύναται να μεταβληθούν την ώρα της κράτησης. Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους συμμετοχής καθώς και την
πολιτική των αποσκευών των low cost αεροπορικών εταιριών. 3. Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας πτυσσόμενης κλίνης. 4. Το γραφείο έχει το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που αναφέρεται στο πρόγραμμα με άλλο της ίδιας κατηγορίας. 5. Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους γενικούς όρους συμμετοχής που
αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου των προγραμμάτων.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
4ΗΜ - 12ε

5ΗΜ - 14ε

6ΗΜ - 16ε

7ΗΜ - 20ε

8ΗΜ - 23ε

9ΗΜ - 28ε

Το πάρκινκ βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και υπάρχει δωρεάν μεταφορά προς/από την είσοδο των αναχωρήσεων/αφίξεων. Είναι φυλασσόμενο 24ώρες και προσφέρει επισκευή μικροβλαβών λόγω ακινησίας (π.χ. μπαταρία) έτσι ώστε να είναι σε θέση το όχημά σας να φύγει άμεσα.

