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ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ-COASTER DIAMONDS
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΑΦΙΞΗ,
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΔΩΡΕΑΝ - ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ
ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΌ ΚΕΝΤΡΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση με απευθείας
πτήση για το Άμστερνταμ. Άφιξη στο αεροδρόμιο ‘Schiphol’.
Κατά́ την μετάβαση μας στο ξενοδοχείο η διαδρομή́ μας
μεταφέρει στην υπεροχή και γεμάτη πράσινο ζώνη του
Άμστερνταμ δίπλά στις όχθες του ποταμού́ Άμστελ. Θα
θαυμάσουμε τον παραδοσιακό́’ Μύλο του Ρέμπραντ’ και τις
όμορφες παράκτιες κατοικίες, απολαμβάνοντας την απολυτή
αρμονία του περιβάλλοντος κατά́ μήκος του ‘διάσημου’ ποταμού́,
και μεταξύ́άλλων το εντυπωσιακό́’Στάδιο Αρένα’. Ταυτόχρονα
θα πάρουμε τις πρώτες απαραίτητες πληροφορίες και θα
τακτοποιηθούμε στα δωμάτια. Το απόγευμα με την καθοδήγηση
της τοπικού́ μας συνοδού́, μπορείτε να κάνετε μια πρώτη
γνωριμία με την πόλη. Αξίζει να δείτε την φημισμένη αγορά́των
λουλουδιών, τα φωτισμένα κανάλια, τα αμέτρητα ποδήλατα
και να απολαύσετε τις λατέρνες που γεμίζουν με μουσική́τους
δρόμους. Προτείνουμε επίσης να μας ακολουθήσετε σε μια
προαιρετική́ κρουαζιέρα στα όμορφα κανάλια της πόλης. Τα
πλοιάρια αυτά́ θα σας δώσουν τη δυνατότητα για όμορφες
φωτογραφίες διασχίζοντας τα κανάλια και θα γνωρίσετε επίσης
τα πλοιάρια-κατοικίες που βρίσκονται στις όχθες!
2η ημέρα: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ - COSTER
DIAMONDS - ΟΛΛΑΝΔΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟΣ, ΒΟΛΕΝΤΑΜ, ΦΑΡΜΑ
ΤΥΡΙΩΝ
Πρωινό́ και συνάντηση στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα
περιηγηθούμε στην Ολλανδική́ ύπαιθρο στο παραδοσιακό
Βολεντάμ και την πρωτεύουσα της Ολλανδίας που επιπλέει
στη θάλασσα. Το σκηνικό́ της πόλης συνθέτει την εικόνα ενός
τεράστιου υπαίθριου μουσείου που με την πολυπολιτισμικότητά
των κατοίκων της και την ποικιλία των γεύσεων που
προσφέρουν τα εστιατόρια της, την έχουν καταστήσει μια
από́τις γνωστότερες και ωραιότερες μητροπόλεις της Ευρώπης.
H εκδρομή́ στην Ολλανδική́ ύπαιθρο θα μας μεταφέρει βόρεια
του Άμστερνταμ. Θα κάνουμε βόλτα στο γραφικό́ λιμανάκι του
Βόλενταμ όπου εκεί́τα παλαιά́ χρόνια μετά-φόρτωναν τα τοπικά́
εμπορεύματα όπως ψάρια, γάλα & τυρί́, ξεκινώντας έτσι το
‘ταξίδι τους’ για της αγορές στο Άμστερνταμ. Θα έχουμε την
ευκαιρία να γνωρίσουμε την ζωή́ της Ολλανδικής υπαίθρου και
κατά́ τη διάρκεια της εκδρομής θα επισκεφτούμε μια τοπική́
Φάρμα Τυριών, όπου ‘η μικρή́ Ολλανδέζα’, ντυμένη με την
παραδοσιακή́ φορεσιά́, θα μας εξηγήσει πως παρασκευάζονται
τα πασίγνωστα τυριά́ ενώ́ στη συνέχεια θα έχουμε τη
δυνατότητα να δοκιμάσουμε τις γεύσεις τους! Στο κέντρο
της πόλης στην πλατεία των Μουσείων θα επισκεφθούμε με
δωρεάν είσοδο το μεγαλύτερο αδαμαντοκοπειο της πόλης, τον
γνωστό́ οίκο ‘Coster Diamonds’, όπου θα γνωρίσουμε όλη τη
διαδικασία κοπής και επεξεργασίας των διαμαντιών, ενώ́ στη
συνέχεια μπορούμε να δούμε ιστορικά́ κομμάτια καθώς και
πληθώρα διαμαντιών από́ την τεράστια συλλογή́ κοσμημάτων
του οίκου. Τα φημισμένα μουσεία επίσης βρίσκονται ακριβώς
απέναντι όπως το Μουσείο Βαν Γκογκ (Van Gogh), το Stedelijk Museum (Σύγχρονης Τέχνης) και (Εθνική́Πινακοθήκη) το
οποίο φιλοξενεί́τα πιο γνωστά́έργα ζωγραφικής της χώρας.
Μη ξεχνάμε πως οι Ρέμπραντ, Βερμέερ, Φρανς Χαλς, αλλά́ και
μεταγενέστεροι τους, όπως ο Βίνσεντ βαν Γκογκ και ο Πιέτ
Μοντριάν, ήταν όλα παιδιά́ της Ολλανδίας!

ΗΜΕΡΕΣ
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- Απευθείας πτήσεις προς / από Άμστερνταμ με προκρατημένες θέσεις
- Διαμονή κοντά στο κέντρο της πόλης στο XO BLUE TOWERS 4*
- Έλληνας τοπικός συνοδός, μόνιμος κάτοικος Άμστερνταμ
- Μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο, 2 περιηγήσεις πόλεως, προαιρετικές
επισκέψεις, αρκετός χρόνος στη διάθεσή σας
- Ιδιαίτερα χαμηλή τιμή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες στο ακριβό Άμστερνταμ

Ντέλφ

3η ημέρα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ, ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ, ΧΑΓΗ, ΝΤΕΛΦΤ, ΠΑΡΚΟ
ΤΟΥΛΙΠΕΣ ΚEUKENHOF
Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο μας. Στην σημερινή προαιρετική
εκδρομή μας, θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τις 2 εξίσου μεγαλύτερες
Ολλανδικές πόλεις, Ρότερνταμ & Χάγη, την μοναδική Μεσαιωνική πόλη του
Ντέλφτ, όπως & το πάρκο με τις τουλίπες Κeukenhοf. To Πάρκο Κeukenhof είναι
ανοιχτό μόνον για 2 μήνες το χρόνο την άνοιξη. Θα θαυμάσουμε στον όμορφο
κήπο τα πολύχρωμα λουλούδια σε μοναδικά σχήματα, που μαζί με τις εκατομμύρια
τουλίπες, σε μια τεράστια έκταση συνθέτουν μια ανεπανάληπτη πανδαισία
χρωμάτων σ ’ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον πλαισιωμένο από γραφικές λίμνες.
Χάγη, Πόλη ‘Οικοδέσποινα’ του Ολλανδικού Κοινοβουλίου & Διεθνών Οργανισμών
όπως το περίφημο ‘Παλάτι της Ειρήνης’ (Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης), και τα
μοναδικής αξίας κτίρια που στεγάζουν υπουργεία και πρεσβείες συγκροτώντας
την πιο κομψή! Ολλανδική πόλη. Ρότερνταμ, Φιλοξενεί το μεγαλύτερο εμπορικό
λιμάνι της Ευρώπης, που μαζί με τους σύγχρονους ουρανοξύστες, τα πιο μοντέρνα
αρχιτεκτονικής αξίας οικοδομήματα και τις εντυπωσιακές γέφυρες ‘Willem &
Erasmus’, παρουσιάζει μια φουτουριστική αρχιτεκτονική του που σε καθηλώνει.
Ντέλφτ, H πρώτη πρωτεύουσα του Ολλανδικού κράτους. Μια ιστορική πόλη που
με το πανέμορφο μεσαιωνικό της κέντρο, τα ιδιαίτερα κανάλια της, και τους
μεγαλοπρεπείς βασιλικούς ναούς στην κεντρική πλατεία, σε μεταφέρει σε μια
‘άλλη εποχή!’ Αυτά μαζί με πολλές κοινωνικό-οικονομικές πληροφορίες, είναι
μερικά από τα στοιχεία που συνθέτουν τη γνωριμία μας με την υπόλοιπη χώρα.
4η ημέρα: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ - AMSTERDAM SHOPPING EXPERIENCE
Το Άμστερνταμ ως παγκόσμιο κέντρο εμπορίου, φημίζεται για τις αγορές του!
Μπορείτε να απολαύσετε την βόλτα σας, σε μια από́τις φημισμένες αγορές της
πόλης, όπως στην Kalverstraat (Πρώτος Εμπορικός Πεζοδρόμος της Ευρώπης) και
στην P.C Hooftstraat η οποία φιλοξενεί́τους παγκοσμίους οίκους μόδας. Δεν πρέπει
να παραλείψετε μια βόλτα στην περιοχή́ Jordaan (Γίορντάν) και στους φημισμένους
‘Εννέα δρόμους’ (9 Straatjes). Επίσης στα μεγάλα εμπορικά́ πολυκαταστήματα
όπως το Bijenkorf και το Magna Plaza (πρώην κτίριο του κεντρικού́ ταχυδρομείου)
μπορείτε να βρείτε πληθώρα προϊόντων όπως και να απολαύσετε παράλληλα ένα
καφέ́ ή γεύμα. Το Άμστερνταμ είναι μια πόλη ‘δεμένη’ με το νερό́, με πολλούς
πεζόδρομους, αγορές, και απίστευτα όμορφες πλωτές οδούς!
5η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Νωρίς το πρωί́ μεταφορά́ στο αεροδρόμιο Schiphol του Άμστερνταμ για την απ’
ευθείας πτήση της επιστροφής μας.

Οι τιμές ισχύουν βασει διαθεσιμότητας και early booking μεχρι 14 Μαρτίου
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Αναχ.

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

Σελ 12

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Tιμή
Μονοκλ

Αερ. Εταιρία

TRANSAVIA

OZO 4*
17/4

535

Εντός πόλης

365

725

ΘΕΣ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 12.15 - 14.20
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΘΕΣ 09.40 - 13.30

Περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά.
Χωρίς πρόγραμμα ξεναγήσεων -70ε ανά άτομο
Σύνολο φόρων +145 ευρώ

ΣΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Αεροπορικά Ταξίδια + Tαξίδια με 1 διαδρομή αεροπορικώς και 1 οδικώς

Περιλαμβάνονται

- αεροπορικά εισιτήρια
- αποσκευές σύμφωνα με τον πίνακα πολιτικής αποσκευών όπως φαίνεται
παρακάτω
- προκράτηση θέσης σε όλες τις πτήσεις, για να είστε σε διπλανές θέσεις με τον
συνταξιδιώτη σας. Σε πολλές αεροπορικές εταιρίες αυτό έχει επιπλέον κόστος.
- Διαμονή στα προσφερόμενα ξενοδοχεία
- Διατροφή στο ξενοδοχείο σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο
- Λεωφορείο για την εκτέλεση των περιηγήσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα
- Συνοδό του γραφείου καθόλη τη διάρκεια του ταξιδιού
- Επίσημο τοπικό ξεναγό σε χώρους όπου απαιτείται σύμφωνα με το πρόγραμμα
- Ειδικές παροχές / δώρα τα οποία, εφόσον υπάρχουν, αναγράφονται στο
πρόγραμμα του ταξιδιού
- Ασφάλιση αστικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται
- Είσοδοι μουσείων/αρχαιολογικών χώρων,δραστηριοτήτων και φιλοδωρήματα
- Δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν), πληρωτέοι στην υποδοχή του ξενοδοχείου
- Ξεχωριστές μεταφορές με πλοιάρια, τρένα, μετρό (εφόσον υπάρχουν)
- Προαιρετικές / προτεινόμενες εκδρομές ή δραστηριότητες.
- Ότι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
Οι τιμές είναι ανά άτομο, αφορούν το σύνολο του πακέτου και
περιλαμβάνουν ότι αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
Τιμή σε δίκλινο-τρίκλινο : τιμή ενήλικα σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο
Τιμή παιδιού : Τιμή παιδιού πληρώνει ο μικρός μας φίλος που είναι
2-12 ετών και ταξιδεύει με 2 ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο.
Τιμή μονοκλίνου : για εσάς που ταξιδεύετε μόνοι ή θέλετε
αποκλειστικό δωμάτιο

Τιμή solo traveller : τιμή σε δίκλινο δωμάτιο με τυχαίο συνταξιδιώτη
του ιδίου φύλλου.
Τιμή no flight: Περιλαμβάνεται το σύνολο του πακέτου ανά
άτομο σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο χωρίς αεροπορικά εισιτήρια.
Περιλαμβάνεται το σύνολο φόρων.
Βρέφος έως 2 ετών : ταξιδεύει ως infant και πληρώνει 10% της αξίας
της εκδρομής
Σύνολο φόρων : Στις αεροπορικές εκδρομές στη στήλη «σύνολο
φόρων» αναγράφονται οι φόροι αεροδρομίου, επίναυλοι καυσίμων,
ο ΦΠΑ και λοιπές χρεώσεις (πχ έξτρα αποσκευές, είσοδοι πόλεων,
check point κλπ).
Διατροφή :
Πρωινό : πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο
Ημιδιατροφή : πρωινό και 1 γεύμα ή δείπνο καθημερινά
Πλήρης διατροφή : πρωινό και 1 γεύμα και 1 δείπνο καθημερινά
All inclusive : πρωινό και 1 γεύμα και 1 δείπνο καθημερινά και σνακς
και soft drinks ενδιάμεσα
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.
Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας πτυσσόμενης
κλίνης.
Το γραφείο έχει το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που
αναφέρεται στο πρόγραμμα με άλλο της ίδιας κατηγορίας.
Στα μουσεία / θεάματα που τις ημέρες των εορτών θα παραμείνουν
κλειστά λόγω αργιών, δεν περιλαμβάνεται επίσκεψη.
Οι επιβάτες αεροπορικών εκδρομών οφείλουν να είναι 2 ώρες
νωρίτερα στο αεροδρόμιο από τις αναφερόμενες ώρες αναχωρήσεων
των πτήσεων, στην αναχώρηση & στην επιστροφή.
Στις πτήσεις που αναφέρεται 1 αποσκευή ανά 2 άτομα ισχύει και 1
αποσκευή για διαμονή ατόμων σε μονόκλινο ή τρίκλινο.
Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους γενικούς όρους συμμετοχής
που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου των
προγραμμάτων ή στο www.meltravel.gr.

ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΡΤΑ ΣΕ 4 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Για ποσά άνω των 400 ευρώ, προκαταβολή 30% και δυνατότητα εξοφλησης σε 4 άτοκες δόσεις.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

4ΗΜ - 14ε 5ΗΜ - 16ε

6ΗΜ - 18ε

7ΗΜ - 22ε

8ΗΜ - 25ε

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.

Πολιτική αποσκευών αεροπορικών εταιριών στα προγράμματά μας
Αεροπορική εταιρία

AEGEAN
AIRLINES

AIR SERBIA

TAROM

RYANAIR

EASY JET

TRANSAVIA

TURKISH

Προσωπικό
αντικείμενο
(Γυναικεία / ανδρική
τσάντα ή laptop)

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται
(40x20x25 cm)

Δεν
περιλαμβάνεται

Δεν
περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Χειραποσκευή

8 Kg
ανά άτομο

8 Kg
ανά άτομο
55x40x20

Διαστάσεις
35x30x20

Δεν
περιλαμβάνεται

Διαστάσεις
56x45x25

Διαστάσεις
55x40x25
έως 10 Kg

8 Kg
ανά άτομο

Αποσκευή

23Kg
ανά άτομο

23Kg
ανά άτομο

23Kg
ανά άτομο

20Kg
ανά 2 άτομα*

15 Kg
ανά 2 άτομα

15 Kg
ανά 2 άτομα

20Kg
ανά άτομο

Κόστος χειραποσκευής RyanAir ανά διαδρομή: με την κράτηση της εκδρομή σας 15 ευρώ, προσθήκη μετά την κράτηση 25 ευρώ (Διαστάσεις
55x40x20 cm έως 10kg)
Κόστος επιπλέον αποσκευής RyanAir ανά διαδρομή: με την κράτηση της εκδρομή σας 25 ευρώ, προσθήκη μετά την κράτηση 40 ευρώ (έως 20kg)
*Δυνατότητα δυο 10κιλων χειραποσκευών (αντί για μια 20 κιλών), εφόσον η δήλωση γίνει με την κράτηση.

