1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΡΑΓΑ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΕΠΊΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΖΥΘΟΠΟΙΕΙΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την χρυσή πόλη των 100 πύργων. Άφιξη
και ξεκινάμε την ξενάγησή μας στο σημαντικότερο αρχιτεκτονικό μνημείο της Ευρώπης,
την πόλη της Πράγας. Θα θαυμάσουμε την πανέμορφη πλατεία της παλιάς πόλης, όπου
βρίσκονται τα ακριβότερα καταστήματα οίκων μόδας, πολυτελή εστιατόρια και καφέ. Θα
δούμε στη βόλτα μας όμορφα κτίρια, παλιά παλάτια όπως αυτό του Κίνσκι, την επιβλητική
βασιλική εκκλησία της Παναγίας του Τιν, γνωστή για τους δύο πύργους του Αδάμ και
της Έυας και την εκκλησία του Αγ. Νικολάου. Θα θαυμάσουμε το παλιό Δημαρχείο με το
φημισμένο αστρονομικό ρολόι, το νέο δημαρχείο και θα φτάσουμε στην περίφημη πέτρινη
γέφυρα του Καρόλου του ΙV. Στη συνέχεια θα δούμε τον Πύργο της Πυρίτιδας, την πλατεία
Vaclav σημείο συνάντησης των κατοίκων της Πράγας και το επιβλητικό κτίριο, το οποίο
στεγάζει το μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Τελειώνοντας, μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος. Η Τσεχία είναι πασίγνωστη μεταξύ άλλων και για την
παραγωγή μπύρας. Εκμεταλλευόμενοι λοιπόν το γεγονός της παρουσίας μας στην πόλη σας
προτείνουμε για την πρώτη βραδινή μας έξοδο να επισκεφτούμε μια μικροζυθοποιεία. Εκεί
θα σας δοθεί η ευκαιρία να παρακολουθήσετε την διαδικασία παραγωγής μιας μοναδικής
στον κόσμο μπύρα. Ενώ θα έχετε φυσικά και την ευκαιρία να την γευτείτε και εσείς. Από εδώ
θα αποχωρήσετε με εμπλουτισμένες γνώσεις σχετικά με την γευσιγνωσία και την διαδικασία
παραγωγής της μπύρας, γνώσεις για τις οποίες μάλιστα θα λάβετε και το σχετικό ‘’πτυχίο’’.

2η ημέρα: ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΧΡΥΣΟ ΣΟΚΑΚΙ - ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΜΟΛΔΑΒΑ
ΜΑΥΡΟ ΘΕΑΤΡΟ - GHOST TOUR
Ξεκινάμε την δεύτερη μας ημέρα, με ξενάγηση στην Καστρούπολη (Hrantsani), την Ακρόπολη
της πόλης η οποία στεφανώνει τον λόφο της Mala Strana, θα δούμε το μοναστήρι Strahov,
το Loretto,το ανάκτορο Schwarzenberg, και το παλιό ανάκτορο των βασιλέων της Βοημίας
το οποίο αργότερα έγινε κατοικία της Μαρίας Θηρεσίας και πλέον χρησιμοποιείται ως
προεδρικό μέγαρο. Προχωρούμε με επίσκεψη στο περίφημο «Χρυσό Σοκάκι». Πλαισιωμένο
από τα θεαματικά κτίρια του Λευκού Πύργου και του Πύργου Ντάλιμπορ αποτελούσε την
έδρα των αλχημιστών και του αυτοκρατορικού περίγυρου. Στην συνέχεια θα δούμε τον
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βίτου, την εκκλησία του Αγ.Γεωργίου, και τέλος θα περάσουμε από
το εθνικό θέατρο καταλήγοντας στην πλατεία της παλιάς πόλης. Χρόνος ελεύθερος. Έπειτα
σας προτείνουμε μια αξέχαστη κρουαζιέρα στον ποταμό Μολδάβα, ο οποίος μας ψιθυρίζει
στο αυτί την ιστορία του και μας εξιστορεί τα μυστικά των γραφικών γεφυρών και κτιρίων
που τον αγκαλιάζουν τόσα χρόνια. Κατά την διάρκεια της κρουαζιέρας απολαύστε τον
πλούσιο μπουφέ με κυρίως πιάτα, γλυκά, φρούτα, τυριά και διάφορες νοστιμιές. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Για την βραδινή σας έξοδο μπορείτε να επιλέξετε προαιρετικά ανάμεσα
σε δύο επιλογές. Μπορείτε να παρακολουθήσετε μια παράσταση στο φημισμένο μαύρο
θέατρο της Πράγας, όπου θα απολαύσετε μια μοναδική τεχνική φιλοτέχνησης εικόνων που
αποδεικνύει ότι το όνειρο, το υπερφυσικό και η μαγεία ξεπηδούν πολύ καλύτερα από το
σκοτάδι. Εναλλακτικά σας προτείνουμε να επισκεφτείτε τον υπόγειο κόσμο της Πράγας,
ακολουθήστε τα βήματα των πνευμάτων, και ακούστε τους μύθους καθώς θα περιηγείστε
στα υπόγεια του περίφημου ‘’Orloj’’ αστρονομικού πύργου και του δημαρχείου της πόλης.
Σημεία τα οποία έγιναν και παγκοσμίως γνωστά μέσω της σειράς ‘’most hunted live’’.

3η ημέρα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΔΡΕΣΔΗ
(120 χλμ) / ΤΣΕΣΚΥ ΚΡΟΥΜΛΟΒ (160 χλμ)
Την ημέρα αυτή μετά το πρόγευμα στο ξενοδοχείο, σας
προτείνουμε δύο εξαιρετικές επισκέψεις:
Προαιρετική εκδρομή στην Φλωρεντία του Βορρά όπως
αποκαλούν αλλιώς την Δρέσδη, στην ανατολική Γερμανία
στο ελεύθερο κρατίδιο της Σαξονίας. Αφήνοντας πίσω μας
την Πράγα θα κατευθυνθούμε δυτικά όπου θα απολαύσουμε
αρχιτεκτονήματα αναγεννησιακού ρυθμού και ρυθμού
Μπαρόκ, όπως την όπερα Zwinger, τμήμα των ανακτόρων
των βασιλέων της Σαξονίας με τον όμορφο κήπο και τις
αίθουσες που φιλοξενούν σήμερα τις εκθέσεις των παλιών
δασκάλων ζωγράφων αλλά και το μουσείο της μπλε
πορσελάνης. Ακόμη θα δούμε την πανέμορφη εκκλησία
των γυναικών Frauenkirche και άλλα αξιοθέατα. Χρόνος
ελεύθερος και επιστροφή το βράδυ στην Πράγα.
Ή
Προαιρετική εκδρομή νοτιότερα προς την πόλη Τσέσκυ
Κρούμλοβ, η οποία προστέθηκε το 1992 στον κατάλογο
μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και όχι
άδικα. Είναι μια μικρή πόλη στην περιοχή της νότιας Βοημίας
της Τσεχίας, παγκοσμίως γνωστή για την ιστορική γοτθική
αρχιτεκτονική της και το κάστρο Κρούμλοβ όπου τα λόγια
δεν αρκούν να περιγράψει κάνεις την μοναδική ομορφιά
της παραμυθένιας πόλης. Η μεσαιωνική πόλη Κρούμλοβ
περικυκλώνεται από τους μαιάνδρους που σχηματίζει ο
ποταμός Μολδάβας. Πάνω από την πόλη υψώνεται το
επιβλητικό σύμπλεγμα του κάστρου και του πύργου, άλλοτε
έδρα της πιο δυνατής οικογένειας, του Οίκου των Rosenberg. Το θέατρο του κάστρου, είναι το παλαιότερο κτίσμα
του είδους του στον κόσμο και διατηρήθηκε σε άριστη
κατάσταση μαζί με τα Μπαρόκ κοστούμια, την σκηνή και την
σχετική τεχνολογία. Το κομψό δημαρχείο Αναγεννησιακού
ρυθμού, η εκκλησία του Αγ. Βίττου και οι μπαρόκ κήποι του
είναι πραγματικά στολίδια, κομψοτεχνήματα αρχιτεκτονικής.
Οι πύργοι και τα κάστρα της νότιας Βοημίας, που βρίσκονταν
κάποτε στην ιδιοκτησία του Οίκου των Rosenberg,
συμπεριλαμβανομένου του Jindrichuv Hradec, είναι γνωστά
για το θρυλικό φάντασμα, Τη Λευκή Κυρά, που εμφανίζεται
κατά διαστήματα στα αγαπημένα της μέρη. Περιπλανηθείτε
στα γραφικά σοκάκια και αφήστε τον χρόνο να σας ταξιδέψει
στο παραμύθι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

JALTA BOUTIQUE 5*
Βρίσκεται στην πλατεία Wenceslas, στο κέντρο της Πράγας, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση στην παλιά πόλη. Διαθέτει όλες τις σύγχρονες ανέσεις ενός ξενοδοχείου 5*, ενώ
τα δωμάτιά του διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, minibar, θυρίδα ασφαελίας, στεγνωτήρα μαλλιών και δωρεάν Wi-Fi.

ΒΟSCOLO 5*
Το πολυτελές ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, μόλις λίγα λεπτά
με τα πόδια από την πλατεία Wenceslas. Διαθέτει όλες τις σύγχρονες ανέσεις
ενός ξενοδοχείου 5*, όπως εστιατόριο, μπαρ, κέντρο ευεξίας και spa, αίθουσα
συνεδριάσεων. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο,
προϊόντα περιποίησης, στεγνωτήρα μαλλιών, minibar και δωρεάν Wi-Fi.

INTERNATIONAL 4*
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην περιοχή Dejvice, λίγο έξω από το κέντρο της πόλης
και πολύ κοντά στο σταθμό του μετρό. Διαθέτει εστιατόρια με τοπική και διεθνή
κουζίνα, μπαρ, cafe, αίθουσες συνεδριάσεων και γυμναστήριο. Τα δωμάτια διαθέτουν
κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο, πρόσβαση στο internet, θυρίδα
ασφαλείας, minibar και συσκευές για καφέ ή τσάϊ.
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4η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ
Ολοήμερη εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ στη
δυτική Βοημία. Κατά την διάρκεια της δίωρης
περίπου διαδρομής θα έχουμε την ευκαιρία να
απολαύσουμε χαρακτηριστικά τοπία της δυτικής
Βοημίας, όπως τις καλλιέργειες του Λυκίσκου
και τμήματα των περίφημων βοημικών δασών.
Φτάνουμε στην πασίγνωστη λουτρόπολη η οποία
είναι κυριολεκτικά πνιγμένη μέσα στα δάση της
κοιλάδας, του μικρού ποταμού Τέπλα, η οποία
φημίζεται για τις 12 θερμές ιαματικές πηγές της.
Η μικρή αυτή λουτρόπολη υδρίθεικε από τον
αυτοκράτορα Κάρολο το IV, και απετέλεσε ανά
τους αιώνες τόπο συνάντησης των ανθρώπων
των γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής
όπως ο Τσάρος Μέγας Πέτρος Α’, Μαρία Θηρεσία,
Γκαίτε, Σίλλερ, Μπάζ κ.α. Πέρα από λουτρόπολη
όμως είναι και η πηγή των κρυστάλλων Βοημίας.
Απολαύστε λοιπόν έναν μοναδικό συνδυασμό
φυσικής ομορφιάς, ιαματικών πηγών και
εντυπωσιακής αρχιτεκτονικής. Χρόνος ελεύθερος.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Ειδικά
οργανωμένο
εορταστικό
δείπνο
στις 24/12
& 31/12

5η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΚΛΕΜΕΝΤΙΝΟΥΜ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και επίσκεψη στο
φημισμένο κτίριο της βιβλιοθήκης Klementinum
το οποίο ιδρύθηκε από τους Ιησουίτες κατά την
άφιξη τους στη Βοημία το 1556 και έχει μεγάλη
και πλούσια ιστορία. Μπορείτε να δείτε την
μπαρόκ βιβλιοθήκη και τον αστρονομικό πύργο.
Έπειτα χρόνος ελεύθερος να περιπλανηθείτε
στην πλούσια αγορά της πόλης, με τα υπέροχα
κρύσταλλα, επισκεφτείτε το μουσείο φυσικής
ιστορίας, την εθνική πινακοθήκη και πολλά άλλα
ενδιαφέροντα σημεία στην ρομαντική Πράγα.
Κάπως έτσι θα τελειώσει η όμορφη διαμονή σας
με τις καλύτερες εντυπώσεις που αφήνει πάντα η
Χρυσή Πράγα. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την
πτήση επιστροφής.

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται
η 3η ημέρα του προγράμματος

4&5 ημέρες
Απευθείας Πτήσεις

Πράγα

HOLIDAY INN CONGRESS CENTRE 4*
Βρίσκεται στην περιοχή Vysehrad, δίπλα στο ομώνυμο κάστρο και λίγα μόλις μέτρα
από το σταθμό του μετρό, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της πόλης.
Διαθέτει εστιατόριο, μπαρ, αίθουσα συνεδριάσεων και γυμναστήριο. Τα δωμάτιά του
διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, minibar και συσκευή για καφέ ή τσάϊ.

Highlights!
- ΧΡΥΣΟ ΣΟΚΑΚΙ
- ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ
ΖΥΘΟΠΟΙΑ
- ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΜΟΛΔΑΒΑ
- ΚΑΡΛΟΒΥ ΒΑΡΥ
- ΜΑΥΡΟ ΘΕΑΤΡΟ

IBIS WENCESLAS 3*
Βρισκεται στο κέντρο της πόλης, πολύ κοντά στην πλατεία Wenceslas και προσφέρει
εύκολη πρόσβαση στα κυριότερα αξιοθέατα της πόλης. Διαθέτει μπαρ, αίθουσα
συνεδριάσεων και πρόσβαση στο internet. Τα δωμάτιά του διαθέτουν κλιματισμό,
τηλεόραση, τηλέφωνο, Wi-Fi και στεγνωτήρα μαλλιών.

JURIS INN 4* plus
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο της Πράγας, απέναντι από το σταθμό Florenc του μετρό, ενώ απέχει 5 λεπτά από την Παλιά Πόλη της Πράγας και 2 στάσεις από την
πλατεία Wenceslas. Δια θέτει εστιατόριο, μπαρ, γυμναστήριο, αίθουσα συνεδριάσεων. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, δωρεάν Wi-Fi, safe box και σεσουάρ.

ΠΡΑΓΑ Σελ. 16
Ημέρες

5

5

4

Αναχώρηση

19/12

*

23 /12

*

27/12

*

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
Ξενοδοχείο

Τιμή
σε δίκλινο

Τιμή
παιδιού

Τιμή σε
Μονόκλινο

INTERNATIONAL 4*
Ημικεντρικό

195

99

259

IBIS WENCESLAS 3* plus
Κεντρικό

219

99

299

JURIS INN 4* plus
Κεντρικό

235

99

325

NOVOTEL WENCESLAS 4*
Κεντρικό

249

GRAND MAJESTIC PLAZA 4* plus
Κεντρικό

275

99

395

PRESIDENT 5*
Κεντρικό

289

99

425

BOSCOLO CARLO IV 5*
LUXURY ART HOTEL
Κεντρικό

365

99

540

INTERNATIONAL 4*
Ημικεντρικό

279

195

345

ΙΒΙS WENCESLAS /
CHARLES CENTRAL 3*
Κεντρικό

319

195

395

JURIS INN 4* plus
Κεντρικό

355

195

485

LUXURY BILLA LABUT 4*
Κεντρικό

365

EA ROKOKO 4* plus
Κεντρικό

395

195

475

HILTON PRAGUE 5*
Κεντρικό

425

195

590

AMBASSADOR ZLATA HUSA 5*
Κεντρικό

530

195

790

HOLIDAY INN CONGRESS 4*
Ημικεντρικό

185

99

250

TAURUS 4*
Ημικεντρικό

189

99

260

ΙΒΙS WENCESLAS 3* /
CENTRE PLAZA 3*
Κεντρικό

215

99

285

ROYAL PRAGUE 4*
Κεντρικό

265

1 & 2 παιδί
0-6ετών 99
6-12ετών 145

385

JURIS INN 4* plus
Κεντρικό

275

99

399

JALTA BOUTIQUE 5*
Κεντρικό

345

99

495

1ο & 2ο παιδί

99

1ο & 2ο παιδί

195

355

495

Αερ. Εταιρία
Ωράρια πτήσεων

ASTRA AIRLINES
ΘΕΣ-MΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
ΠΡΑΓΑ-ΘΕΣ

ASTRA AIRLINES
23/12 AZI840
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΡΑΓΑ 04.00 - 05.15
27/12 AZI841
ΠΡΑΓΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 16.45 - 20.00

ASTRA AIRLINES

ο

ο

27/12 AZI840
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΡΑΓΑ: 14.45 - 16.00
30/12 AZI841
ΠΡΑΓΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 13.45 - 17.00

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι 145ε. Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή & μια αποσκευή ανά άτομο.
- Αν επιθυμείτε να μην συμμετέχετε στα προγράμματα εκδρομών – ξεναγήσεων η τιμή μειώνεται κατά 50ευρω ανά άτομο.
- Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά.

ΠΡΑΓΑ Σελ. 16
Ημέρες

5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
Ξενοδοχείο

Τιμή
σε δίκλινο

Τιμή
παιδιού

Τιμή σε
Μονόκλινο

EMMY RESIDENCE 4*
7χλμ από το κέντρο

295

110

435

HOLIDAY INN CONGRESS 4*
Ημικεντρικό

319

110

495

CLARION CONGRESS 4*
Ημικεντρικό

345

110

540

Αναχώρηση

*

1 & 2 παιδί
0-6ετών 110

ROYAL PRAGUE 4*
Κεντρικό

415

ο

6-12ετών

ASTRA AIRLINES
30/12 AZI840
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΡΑΓΑ: 11.45 - 13.00

30/12
ο

Αερ. Εταιρία
Ωράρια πτήσεων

635

3/1 AZI841
ΠΡΑΓΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 19.00 - 22.15

165

JURIS INN 4* plus
Κεντρικό

445

110

650

JALTA BOUTIQUE 5*
Κεντρικό

549

110

875

INTERNATIONAL 4*
Ημικεντρικό

225

99

259

IBIS WENCESLAS 3* plus
Κεντρικό

239

99

299

JURIS INN 4* plus
Κεντρικό

255

99

325
ASTRA AIRLINES

5

3/1

KK PHOENIX 4*
Κεντρικό

*

279

1ο & 2ο παιδί

99

355

3/1 AZI840
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΠΡΑΓΑ: 15.45 - 16.50
7/1 AZI841
ΠΡΑΓΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: 23.45 - 02.40

KK CENTRAL 4* plus
Κεντρικό

295

99

395

GRANDIUM PRAGUE 5*
Κεντρικό

345

99

450

BOSCOLO CARLO IV 5*
LUXURY ART HOTEL
Κεντρικό

395

99

540

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι 145ε. Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή & μια αποσκευή ανά άτομο.
- Αν επιθυμείτε να μην συμμετέχετε στα προγράμματα εκδρομών – ξεναγήσεων η τιμή μειώνεται κατά 50ευρω ανά άτομο.
- Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ: ΒΟΛΟ, ΛΑΡΙΣΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΒΑΛΑ, ΣΕΡΡΕΣ, ΚΟΖΑΝΗ, ΒΕΡΟΙΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ / ΑΠΟ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 15Ε ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ / ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΓΙΑ TIΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΤΕΡΙΣΚΟ

Στις εκδρομές περιλαμβάνονται:

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.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ

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.

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 /WizzAir/ Easy Jet στις σημειώσεις που αναφέρονται στις χειραποσκευές αποσκευές.
Οι τιμές των πακέτων με Low Cost εταιρίες δύναται να μεταβληθούν την ώρα της κράτησης. Στις πτήσεις της Ryanair οι θέσεις είναι τυχαία επιλεγμένες, υπάρχει δυνατότητα προκάθησης με επιπλέον κόστος. 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. Η σειρά των περιηγήσεων μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς να παραληφθεί το παραμικρό. Στα μουσεία / θεάματα που τις ημέρες των εορτών
θα παραμείνουν κλειστά λόγω των αργιών, δεν περιλαμβάνεται ξενάγηση ή επίσκεψη. 6. Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους γενικούς όρους συμμετοχής που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου των προγραμμάτων.

