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Για να δείτε τα Χανιά αυτό το Πάσχα σας προσφέρουμε
-Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις και εξασφαλισμένες θέσεις
-Διαμονή σε ξενοδοχεία κοντά στη χώρα σε προνομιακές τιμές
-Εφόσον επιθυμείτε ενοικίαση αυτοκινήτου με παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο της Χανίων
-Ταξιδιωτική ασφάλιση

ΠΑΣΧΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ
Τα Χανιά είναι ένας ιδανικός πασχαλινός προορισμός. Η παλιά πόλη προσφέρει το ρομαντικό σκηνικό, που τόσο αρμόζει στην ξεχωριστή αυτή
γιορτή. Το πλήθος των αξιόλογων μονών και παλαιών εκκλησιών της ευρύτερης περιοχής προσφέρουν πολλές και εξαιρετικές επιλογές συμμετοχής
στις ατμοσφαιρικές ακολουθίες της Μ. Εβδομάδας. Η πλούσια σε φυσικές και πολιτιστικές ομορφιές ενδοχώρα προσφέρει θαυμάσιες διεξόδους
σύντομων εκδρομών. Και φυσικά το τουριστικό φορτίο είναι σε πιο ανθρώπινα μέτρα, σε σύγκριση με την θερινή περίοδο, επιτρέποντας στον
επισκέπτη να χαρεί καλύτερα την μοναδική αυτή πόλη.
Το κρητικό γλέντι και το κρητικό τραπέζι δεν χρειάζονται εισαγωγή. Αυτές τις μέρες στα Χανιά δικαιώνεται η φήμη τους με το παραπάνω. Μια
αρχοντική πόλη που γνωρίζει να τιμά με αρχοντιά την μεγαλύτερη γιορτή του χρόνου. Ίσως η καλύτερη στιγμή να επισκεφθεί κανείς τα Χανιά.
Ιδιαίτερες στιγμές της περιόδου, έξω από την πόλη είναι:
Το παραδοσιακό υπαίθριο παζάρι των Βουκολιών Κισάμου, που γίνεται κάθε Μ. Παρασκευή, είναι η τελευταία μεγάλη ζωοπανήγυρη-εμποροπανήγυρη
που σώζεται στην Κρήτη και αποτελεί σημείο αναφοράς για όλο το νησί. Ανάλογα παζάρια στήνονται στις Βρύσες και το Καστέλι.
Η Δευτέρα του Πάσχα, γιορτή του Αγίου Γεωγίου, στην Ασή Γωνιά, όπου τελείται ένα μοναδικό έθιμο. Οι βοσκοί οδηγούν τα κοπάδια στην εκκλησία
του Αϊ-Γιώργη, αρμέγουν τα ζώα και όταν τελειώσουν, ο ιερέας τα ευλογεί και τα ραντίζει με αγιασμό. Το γάλα μοιράζεται στους πιστούς και μετά
την θεία λειτουργία ακολουθεί ένα αυθεντικό, κρητικό, παραδοσιακό γλέντι.
Η Παρασκευή της Διακαινησίμου, της Ζωοδόχου Πηγής, όπου πανηγυρίζει η Πατριαρχική Μονή Χρυσοπηγής, κόσμημα των Χανίων, και συγκεντρώνει
χιλιάδες πιστών.

ELIA BETTOLO 3*
Βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της πόλης των Χανίων, στην πίσω πλευρά της Ιεράς Μητροπόλεως, σε μια από τις πιο «ζωντανές» συνοικίες . Η
θέση του αποτελεί την ιδανική αφετερία για επίσκεψη με τα πόδια σε όλα τα αξιοθέατα της παλιάς πόλης (Ενετικό Λιμάνι, Δημοτική Αγορά,
Αρχαιολογικό μουσείο, Δημοτική πινακοθήκη, Εβραϊκή συναγωγή) Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, ψυγείο, δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο,
στεγνωτήρα μαλλιών, θυρίδα ασφαλείας και καφετιέρα για espresso.

HALEPA3*
Βρίσκεται σε βολική τοποθεσία λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης των Χανίων, στη γνωστή ιστορική περιοχή της Χαλέπας από όπου
πήρε το όνομά του. Συνδυάζει τη γοητεία και την προσωπικότητα του χθες με τις ανέσεις και την τεχνολογία του σήμερα, καθιστώντας το ιδανικό
μέρος για όσους αναζητούν τη συνύπαρξη της ιστορίας και της παράδοσης, έχοντας τις απαιτήσεις του σήμερα. Διαθέτει γυμναστήριο, τζακούζι
- υδρομασάζ, μπαρ, δωρεάν χώρο στάθμευσης και δεωράν Wi-Fi. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, θυρίδα ασφαλείας,
ψυγείο, mini bar και δωρεάν Wi-Fi.

IOLIDA BEACH HOTEL 5*
Το ανακαινισμένο Iolida Beach βρίσκεται στο κέντρο της Αγίας Μαρίνας, σε ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά θέρετρα της βόρειας Κρήτης,
το οποίο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες είναι γεμάτο ζωή, προσφέροντας στους επισκέπτες ποιοτικές επιλογές για φαγητό, ποτό και αναψυχή.
Το παραθαλάσσιο ξενοδοχείο βρίσκεται σε μια αριστοκρατική τοποθεσία μπροστά στην παραλία της Αγίας Μαρίνας, με εκπληκτική θέα στη
θάλασσα. Αποτελείται από δύο κτίρια με σύγχρονη και εκλεπτυσμένη αρχιτεκτονική. Είναι μια ιδανική επιλογή για ζευγάρια και οικογένειες που
αναζητούν ένα γαλήνιο, κομψό και υπερσύγχρονο φιλόξενο περιβάλλον σε συνδυασμό με μια διακριτική πολυτέλεια και φινέτσα για τις διακοπές
τους. Ταυτόχρονα, η θέση του - από το κεντρικό, βόρειο οδικό δίκτυο της Κρήτης - την καθιστά ιδανική αφετηρία για εκδρομές και εκδρομές σε
όλο το νησί με το απαραίτητο για τις διακοπές στην Κρήτη ΙΧ (δωρεάν parking). Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση, τηλέφωνο, ψυγείο,
στεγνωτήρα μαλλιών και Wi-Fi.
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Σελ 79
Ξενοδοχείο

Διατροφή

Τιμή σε
δίκλινο /
τρίκλινο

1ο παιδί

2ο παιδί

HALEPA HOTEL4* / πόλη

Πρωινό

329

259

-

ELLIA BETOLO / παλιά πόλη

Πρωινό

429

329

-

SIRIOS VILLAGE 4* / Κάτω Δαράτσο

ALL INCLUSIVE

429

329

399

PORTO PLATANIAS 5* / Πλατανιάς

Ημιδιατροφή

469

299

449

4ημέρες: πτήσεις RYANAIR - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΧANIA 13.40 - 14. 50 ΧANIA - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 21.50 - 23.10
+ Σύνολο φόρων 35ε
περιλαμβάνεται 1 αποσκευή 20kg ανα 2 άτομα
Ενοικίαση ΙΧ κατ. Α για όλες τις ημέρες με απεριόριστα χλμ 4ημ - 85ε
OIKOΓΕΝΕΙΑΚΑ ΔΩΜΑΤΙΑ: ΔΙΧΩΡΑ IOLIDA

Στα προγράμματα Fly & Drive περιλαμβάνονται:
-

Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις και εξασφαλισμένες θέσεις
Διαμονή σε ξενοδοχεία σε προνομιακές τιμές
Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο
Ασφάλιση αστικής ευθύνης
Εφόσον επιθυμείτε ενοικίαση αυτοκινήτου με παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο

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

