Special
Πρόγραμμα 4 ημερών
Μοναδικά δώρα &
για τις 2 εκδρομές

Μια μοναδική εμπειρία
στα νερά του Δούναβη

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την πανέμορφη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας τη Βουδαπέστη γνωριμία με την υπέροχη πόλη Ξεκινάμε την
ξενάγηση μας, όπου 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. Στη συνέχεα θα πάμε στο
λόφο Γκέλερτ, όπου 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 επισκεφθείτε και την σκεπαστή αγορά γεμάτη με παραδοσιακά προϊόντα. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη και
μεταφορά στο ξενοδοχείο Τακτοποίηση και διανυκτέρευση

2η ημέρα: ΚΑΣΤΡΟ ΒΑΙΝΤΑΧΟΥΝΙΑΝΤ (Vajdahunyad Castle) - IAMATIKA ΛΟΥΤΡΑ - HOUSE OF TERROR - CAVING UNDER THE BUDAPEST
Την ημέρα αυτή θα την αφιερώσουμε γνωρίζοντας την «άλλη» Βουδαπέστη. Ξεκινάμε με την επίσκεψη στο κάστρο Βαινταχουνιάντ, που θεωρείται ένα από
τα 10 καλύτερα κάστρα της Ευρώπης! Είναι ένα από τα πιο ρομαντικά κάστρα στην Ουγγαρία και βρίσκεται στο πάρκο της πόλης εκεί, όπου το καλοκαίρι
γίνονται οι βαρκάδες και το χειμώνα είναι το περίφημο παγοδρόμιο λίμνη/ πατινάζ. Το κάστρο χτίστηκε το 1896 και είναι στην πραγματικότητα μια μίμηση
της φαντασίας, ανάδειξη της αρχιτεκτονικής εξέλιξης μέσα στους αιώνες και το στυλ της χώρας. Το κάστρο είναι το σπίτι για διάφορα φεστιβάλ, συναυλίες
και εκθέσεις του Γεωπονικού Μουσείο της Ουγγαρίας. Κατόπιν θα πάμε σε ένα ιδιαίτερο μουσείο, « η Βουλή του τρόμου» που είναι μοναδικό στο είδος του,
ένα μνημείο στη μνήμη των ατόμων που κρατούνται σε αιχμαλωσία, που βασανίστηκαν και σκοτώθηκαν σε αυτό το κτίριο. Το Μουσείο, ενώ παρουσιάζει
τη φρίκη με απτό τρόπο, σκοπεύει επίσης να κάνει τους ανθρώπους να καταλάβουν ότι η θυσία για την ελευθερία δεν ήταν μάταια. Στην ίσως πιο διάσημη
πρωτεύουσα με ιαματικά λουτρά θα ήταν παράλειψη να μην τα επισκεφθούμε! Έτσι λοιπόν, η Βουδαπέστη, η πρωτεύουσα της Ουγγαρίας είναι γνωστή για τις
ιαματικές πηγές της σε όλο τον κόσμο. Πολλοί άνθρωποι επισκέπτονται τα διάσημα ιαματικά λουτρά της Ουγγαρίας, αλλά μόνο λίγοι έχουν επίγνωση του
γεγονότος ότι το ζεστό νερό πριν ορμήξει πάνω από βαθιά υπόγεια έχει δημιουργήσει κάτι άλλο. Η πρωτεύουσα είναι χτισμένη με βάση ασβεστόλιθο, στην
οποία το θερμαινόμενο νερό που σχηματίζεται ένα τεράστιο σύστημα σπηλιά και είναι μήκους άνω των 120 χιλιομέτρων. Οι ιαματικές πηγές και οι σπηλιές
αποτελούν μέρος της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Ανάμεσα στα πολυάριθμα σπήλαια της Βουδαπέστης μόνο δύο είναι επισκέψιμα. Εμείς θα
επισκεφθούμε το μουσείο σπήλαιο Szemlo-Hegyi, που έχει μια συγκεκριμένη πορεία και φωτίζεται από τεχνητό φως. Κατόπιν «ήρθε η ώρα» να επισκεφθούμε
και να απολαύσουμε τα περίφημα λουτρά Rudas Gyogyfurdo es Uszoda. Ένα πολεπίπεδο χαμάμ, με πολλές πισίνες με διαφορετικές θερμοκρασίες η
καθεμιά (από 15 μέχρι και 42 βαθμούς Κελσίου). Αλλά το εντυπωσιακό των Spa είναι η ανοιχτή πισίνα που υπάρχει στην ταράτσα, με θέα όλη τη φωτισμένη
Βουδαπέστη! Το επίκεντρο του λουτρού σήμερα, το χαμάμ, χτίστηκε κατά τη διάρκεια του 16ου αιώνα, κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Κάτω από
το θόλο διαμέτρου 10 m, που υπέστη 8 πυλώνες, υπάρχει μια οκταγωνική πισίνα. Θα έχετε ελεύθερο χρόνο να απολαύσετε τα ιαματικά σας λουρά και
κατόπιν επιστροφή στο ξενοδοχείο. To βράδυ σας προτείνουμε dinner στην παραδοσιακή Ουγγρική ταβέρνα BORKATAKOMBA. Πρώτα θα επισκεφθούμε τις
εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης του κρασιού σε ένα από τα μεγαλύτερα βαρέλια της γης και αναχώρηση για την παραδοσιακή ταβέρνα, όπου
θα διασκεδάσουμε συνοδεία τσιγγάνικης παραδοσιακής μουσικής και folkor show. Διαν/ση.

3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Πρόγευμα και στη συνέχεια αναχώρηση για προαιρετική 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. Το
βράδυ προαιρετική νυκτερινή κρουαζιέρα στον Δούναβη

4η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - RIVER RIDE BUS - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό κα μια τελευταία γνωριμία με την υπέροχη πόλη με μια ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ !!! Θα επιβιβαστούμε στο river ride bus ένα λεωφορείο με το οποίο θα
μπούμε ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΔΟΥΝΑΒΗ και αφού αναδυθούμε στην επιφάνεια του ποταμού θα κάνουμε μια σύντομη περιήγηση εν πλώ !!! Χρόνος ελεύθερος στο
κέντρο της πόλης για να φωτογραφίστε για τελευταία φορά τη γέφυρα των Λεόντων. Στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.
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Βουδαπέστη
Πρόγραμμα 5 ημερών
House of Terror
η ¨Βουλή του Τρόμου”
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
και θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου. Χρόνος ελεύθερος
και μετάβαση στη Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, Διαν/ση.

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
ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΔΟΥΝΑΒΗ και αφού αναδυθούμε στην επιφάνεια του ποταμού θα
κάνουμε μια σύντομη περιήγηση εν πλώ! Κατόπιν θα αποβιβάστουμε στην στεριά και
θα επιβιβαστούμε σε συμβατικό λεωφορείο και ξεκινάμε την ξενάγηση μας, όπου 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 Αγίας
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. Στη συνέχεα θα πάμε στο λόφο Γκέλερτ, όπου 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
επισκεφθείτε και την σκεπαστή αγορά γεμάτη με παραδοσιακά προϊόντα. Χρόνος
ελεύθερος στην πόλη και επιστροφή στο ξενοδοχείο. To βράδυ σας προτείνουμε
gala dinner (για την παραμονή των Χριστουγέννων) στην παραδοσιακή Ουγγρική
ταβέρνα BORKATAKOMBA. Πρώτα θα επισκεφθούμε τις εγκαταστάσεις παραγωγής
και αποθήκευσης του κρασιού σε ένα από τα μεγαλύτερα βαρέλια της γης και
αναχώρηση για την παραδοσιακή ταβέρνα, όπου θα διασκεδάσουμε συνοδεία
τσιγγάνικης παραδοσιακής μουσικής και folkor show.

3η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΕΣΤΕΡΓΚΟΜ (210χλμ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για προαιρετική 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. Το βράδυ προαιρετική νυκτερινή κρουαζιέρα στον Δούναβη

Ανακαλύψτε τον υπόγειο
κόσμο της Βουδαπέστης
4η ημέρα: ΚΑΣΤΡΟ ΒΑΙΝΤΑΧΟΥΝΙΑΝΤ (Vajdahunyad Castle) - IAMATIKA
ΛΟΥΤΡΑ - HOUSE OF TERROR - CAVING UNDER THE BUDAPEST
Την ημέρα αυτή θα την αφιερώσουμε γνωρίζοντας την «άλλη»
Βουδαπέστη. Ξεκινάμε με την επίσκεψη στο κάστρο Βαινταχουνιάντ,
που θεωρείται ένα από τα 10 καλύτερα κάστρα της Ευρώπης! Είναι
ένα από τα πιο ρομαντικά κάστρα στην Ουγγαρία και βρίσκεται
στο πάρκο της πόλης εκεί, όπου το καλοκαίρι γίνονται οι βαρκάδες
και το χειμώνα είναι το περίφημο παγοδρόμιο λίμνη / πατινάζ. Το
κάστρο χτίστηκε το 1896 και είναι στην πραγματικότητα μια μίμηση
της φαντασίας, ανάδειξη της αρχιτεκτονικής εξέλιξης μέσα στους
αιώνες και το στυλ της χώρας. Το κάστρο είναι το σπίτι για διάφορα
φεστιβάλ, συναυλίες και εκθέσεις του Γεωπονικού Μουσείο της
Ουγγαρίας. Κατόπιν θα πάμε σε ένα ιδιαίτερο μουσείο, « η Βουλή του
τρόμου» που είναι μοναδικό στο είδος του, ένα μνημείο στη μνήμη
των ατόμων που κρατούνται σε αιχμαλωσία, που βασανίστηκαν και
σκοτώθηκαν σε αυτό το κτίριο. Το Μουσείο, ενώ παρουσιάζει τη
φρίκη με απτό τρόπο, σκοπεύει επίσης να κάνει τους ανθρώπους
να καταλάβουν ότι η θυσία για την ελευθερία δεν ήταν μάταια.
Στην ίσως πιο διάσημη πρωτεύουσα με ιαματικά λουτρά θα ήταν
παράλειψη να μην τα επισκεφθούμε! Έτσι λοιπόν, η Βουδαπέστη, η
πρωτεύουσα της Ουγγαρίας είναι γνωστή για τις ιαματικές πηγές
της σε όλο τον κόσμο. Πολλοί άνθρωποι επισκέπτονται τα διάσημα
ιαματικά λουτρά της Ουγγαρίας, αλλά μόνο λίγοι έχουν επίγνωση
του γεγονότος ότι το ζεστό νερό πριν ορμήξει πάνω από βαθιά
υπόγεια έχει δημιουργήσει κάτι άλλο. Η πρωτεύουσα είναι χτισμένη
με βάση ασβεστόλιθο, στην οποία το θερμαινόμενο νερό που
σχηματίζεται ένα τεράστιο σύστημα σπηλιά και είναι μήκους άνω
των 120 χιλιομέτρων. Οι ιαματικές πηγές και οι σπηλιές αποτελούν
μέρος της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Ανάμεσα στα
πολυάριθμα σπήλαια της Βουδαπέστης μόνο δύο είναι επισκέψιμα.
Εμείς θα επισκεφθούμε το μουσείο σπήλαιο Szemlo-Hegyi, που έχει
μια συγκεκριμένη πορεία και φωτίζεται από τεχνητό φως. Κατόπιν
«ήρθε η ώρα» να επισκεφθούμε και να απολαύσουμε τα περίφημα
λουτρά Rudas Gyogyfurdo es Uszoda. Ένα πολεπίπεδο χαμάμ,
με πολλές πισίνες με διαφορετικές θερμοκρασίες η καθεμιά (από
15 μέχρι και 42 βαθμούς Κελσίου). Αλλά το εντυπωσιακό των Spa
είναι η ανοιχτή πισίνα που υπάρχει στην ταράτσα, με θέα όλη τη
φωτισμένη Βουδαπέστη! Το επίκεντρο του λουτρού σήμερα, το
χαμάμ, χτίστηκε κατά τη διάρκεια του 16ου αιώνα, κατά την περίοδο
της Τουρκοκρατίας. Κάτω από το θόλο διαμέτρου 10 m, που υπέστη
8 πυλώνες, υπάρχει μια οκταγωνική πισίνα. Θα έχετε ελεύθερο χρόνο
να απολαύσετε τα ιαματικά σας λουρά και κατόπιν επιστροφή στο
ξενοδοχείο.

5η ημέρα: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος στο κέντρο της πόλης για μια
τελευταία γνωριμία με την πόλη. Φωτογραφίστε για τελευταία φορά
τη γέφυρα των Λεόντων. Στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο
για την πτήση επιστροφής.

Το πρόγραμμα εκτελείται & αντίστροφα χωρίς καμία παράλειψη

SPECIAL ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Ημέρες
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Ξενοδοχείο

Διατροφή

Τιμή σε
δίκλινο

MERCURE BUDA 4*

Πρωινό

175

95

260

ASTRA AIRLINES

NOVOTEL CENTRUM 4*

Πρωινό

189

95

285

ΘΕΣ - ΜΠΡΑΤ
05.00 - 06.00

GRAND HUGARIA 4*

ημιδιατροφή

199

95

295

BIENNH - ΘΕΣ
15.00 -18.00

MERCURE KORONA 4*

Πρωινό

210

95

315

Πρωινό

265

110

395

MERCURE BUDA 4*

Πρωινό

295

135

395

NOVOTEL CENTRUM 4*

Πρωινό

310

135

435

GRAND HUGARIA 4*

ημιδιατροφή

335

135

450

MERCURE KORONA 4*

Πρωινό

345

135

460

Πρωινό

419

170

590

MERCURE BUDA 4*

Πρωινό

215

75

285

NOVOTEL CENTRUM 4*

Πρωινό

235

75

295

GRAND HUGARIA 4*

ημιδιατροφή

245

75

325

MERCURE KORONA 4*

Πρωινό

285

75

330

Πρωινό

310

75

450

MERCURE BUDA 4*

Πρωινό

255

95

375

NOVOTEL CENTRUM 4*

Πρωινό

295

95

345

MERCURE KORONA 4*

Πρωινό

325

95

350

GRAND HUGARIA 4*

ημιδιατροφή

345

95

360

Πρωινό

425

95

575

NOVOTEL CENTRUM 4*

Πρωινό

239

95

315

3/1

MERCURE KORONA 4*

Πρωινό

255

95

345

*

GRAND HUGARIA 4*

ημιδιατροφή

265

95

350

Πρωινό

345

95

529

Αναχ.

19/12

*

MARRIOTT BUDAPEST 5*
θέα Δούναβη

5

23/12

*

MARRIOTT BUDAPEST 5*
θέα Δούναβη

27/12
4

*

MARRIOTT BUDAPEST 5*
θέα Δούναβη

5

30/12

*

MARRIOTT BUDAPEST 5*
Με θέα Δούναβη

5

MARRIOTT BUDAPEST 5*
Με θέα Δούναβη

Τιμή
παιδιού

Τιμή σε
Μονόκλινο

Αερ. Εταιρία
Ωράρια πτήσεων

Δώρο εκδρομή στη Βιέννη και
απευθείας πτήση επιστροφής
από Βιέννη

ASTRA AIRLINES
23/12 AZI822
ΘΕΣ - ΜΠΡΑΤ 07.00-08.00
27/12 AZI821
ΒΟΥΔ - ΘΕΣ 12.35-15.10

ASTRA AIRLINES
27/12 AZI820
ΘΕΣ - ΒΟΥΔ 10.00-10.40
30/12 AZI821
ΒΟΥΔ - ΘΕΣ 17.05-19.45

ASTRA AIRLINES
30/12 AZI820
ΘΕΣ - ΒΟΥΔ 15.40-16.20
3/1 AZI823
ΜΠΡΑΤ - ΘΕΣ 16.30-19.30

ASTRA AIRLINES
3/1 AZI822
ΘΕΣ - ΜΠΡΑΤ 11.30-12.30
7/1 AZI821
ΒΟΥΔ - ΘΕΣ 15.00-17.40

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι 145ε
- Αν επιθυμείτε να μην συμμετέχετε στα προγράμματα εκδρομών – ξεναγήσεων η τιμή μειώνεται κατά 50ευρω ανά άτομο & περιλαμβάνει τη μεταφορά
Μπρατισλάβα - Βουδαπέστη & αντίστροφα.

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
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.

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 /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.

