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Η Ελβετία, όμορφη σαν καρτ-ποστάλ, θα σας εντυπωσιάσει! Το εντυπωσιακό αλπικό τοπίο, οι λίμνες που ανταγωνίζονται η μία την άλλη σε
γραφικότητα, οι κοσμοπολίτικες πόλεις με τις παραμυθένιες μεσαιωνικές γωνιές, οι καταπράσινοι αμπελώνες που δίνουν εξαιρετικά κρασιά,
σιδηροδρομικά ταξίδια-εμπειρία, οι θερμές πηγές για στιγμές χαλάρωσης και φυσικά η γαστρονομία που ξεπερνάει κατά πολύ το δίπτυχο «τυρίσοκολάτα» αποτελούν τα χαρακτηριστικά που θα θυμάστε για πάντα!
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΖΥΡΙΧΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο < ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ > , έλεγχος εισιτηρίων και
απευθείας πτήση για τη Βασιλεία. Άφιξη στην πόλη και ξεκινάμε την περιήγηση
στην πιο βιομηχανοποιημένη πόλη της χώρας. Η Βασιλεία βρίσκεται στο
σημείο γνωστό ως το τριεθνές, ακριβώς στα σύνορα με τη Γαλλία και τη
Γερμάνια. Σημείο αναφοράς της, ο ποταμός Ρήνος, ο οποίος πηγάζει από τις
νοτιοανατολικές Ελβετικές Άλπεις και συνεχίζει το ταξίδι του βόρεια μέχρι
την Ολλανδία, όπου και εκβάλει στη Βόρεια θάλασσα μετά από μια πορεία
1320 χλμ. Από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα είναι το κόκκινο δημαρχείο της
Markplatz με τις αλληγορικές φιγούρες και ο καθεδρικός ναός ο οποίος
φτάνει το ύψος των 67 μέτρων σηματοδοτώντας το θρησκευτικό κέντρο
της πόλης. Η πόλη είναι επίσης σημαντική πανεπιστημιούπολη και πόλη των
φαρμάκων επειδή έχει κολοσσούς - φαρμακοβιομηχανίες. Τελειώνοντας,
μεταφορά στη Ζυρίχη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
2η ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στη μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας,
τη Ζυρίχη, που βρίσκεται στα βόρεια της Ελβετίας, εκεί όπου ο ποταμός
Limmat χωρίζει την πόλη στη μέση. Η Ζυρίχη αποτελεί την οικονομική
πρωτεύουσα της Ελβετίας, όπου θα έχουμε το χρόνο να περιηγηθούμε στα
πιο σημαντικά αξιοθέατά της. Πρώτος σταθμός στη βόλτα μας, θα είναι
ο καθεδρικός ναός Φραουμίνστερ, ο οποίος χτίστηκε τον 13ο αιώνα. Ο
εσωτερικός του διάκοσμος αποτελεί φόρο τιμής στον Μαρκ Σαγκάλ, χάρη
στα περίτεχνα υαλογραφήματά του. Επόμενο σημείο αναφοράς μας είναι
η εκκλησία του Αγίου Πέτρου. Ακολούθως θα θαυμάσουμε το Δημαρχείο,
το οποίο κοσμείται στην πρόσοψή του από περίτεχνες ζωφόρους αλλά και
τη μαρμάρινη πύλη με την επίχρυση διακόσμηση. Tελειώνοντας, χρόνος
ελεύθερος για αγορές. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε τον πιο εμπορικό
δρόμο της πόλης, την Μπανχοφστράσε με τα πολυκαταστήματα (όπως το
«Τζέλμολι»), τα κεντρικά γραφεία των τραπεζών, το Μουσείο Ρολογιού αλλά
και τα αποτυπώματα διάσημων σταρ του κινηματογράφου. Μη λησμονήσετε
στις αγορές σας, να αγοράσετε σοκολάτες , καθώς η Ελβετία φημίζεται για
την παραγωγή τους. Το βράδυ σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την περιοχή
Niederdorf , όπου το βράδυ σφύζει από ζωή. Ακόμη, σας προτείνουμε να
πιείτε ένα κοκτέηλ στο διάσημο μπαρ Kronenhalle, ένα ζωντανό μουσείο, με
αυθεντικούς πίνακες του Πικάσο, του Ματίς και του Μιρό στους τοίχους του.

Ζυρίχη

3η ημέρα: ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ - ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ - ΛΙΜΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΣΑ
Πρόγευμα και αμέσως μετά αναχωρούμε για τους καταρράκτες του
Ρήνου, που ονομάζονται Ράνφαλ. Θα μας εντυπωσιάσει το εκπληκτικό
τοπίο. Στη συνέχεια αναχωρούμε για την πόλη Σαφχάουζεν. Εδώ
θα θαυμάσουμε την παλιά πόλη, η οποία είναι γεμάτη με Γοτθικά,
Αναγεννησιακά, Μπαρόκ κτίρια. Θα δούμε το Δημαρχείο, την εκκλησία
του Αγ. Ιωάννη, το Σπίτι του Ιππότη. Συνεχίζουμε για την λίμνη της
Κωνστάντσας, που βρίσκεται πάνω στα σύνορα με τη Γερμανία στις
όχθες της λίμνης Μπόνζεε. Θα δούμε το άγαλμα της Ιμπέρια και θα
περιηγηθούμε στα δρομάκια της Παλιάς Πόλης, όπου κυριαρχεί ο
Καθεδρικός Ναός και η πλατεία της αγοράς. Αργά το απόγευμα
επιστροφή στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.
4η ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΣΑΙΝΤ ΜΟΡΙΤΖ - ΝΤΑΒΟΣ - ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ
(προαιρετική)
Μετά το πρόγευμα σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή στο
παγκοσμίου φήμης χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ το οποίο
είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1580μ με γραφικά σαλέ και πολυτελή
ξενοδοχεία για υψηλών προϋποθέσεων χειμερινές διακοπές. Μετά από
μια θαυμάσια διαδρομή φθάνουμε στο Chur. Θα πάρουμε το Αλπικό
τρένο express με κατεύθυνση το ονομαστό χιονοδρομικό κέντρο Σαιν
Μόριτζ. Η διαδρομή ξετρελαίνει, μέσα από δάση, λίμνες και παγετώνες.
Μια διαδρομή δυόμιση ώρες περίπου, γεμάτη αντιθέσεις, που θα
σας μείνει αξέχαστη. Χρόνος ελεύθερος για να χαρείτε την φυσική
ομορφιά. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.
5η ημέρα: ΛΟΥΚΕΡΝΗ – ΙΝΤΕΡΛΑΓΚΕΝ – ΒΕΡΝΗ
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για την κουκλίστικη Λουκέρνη.
Θα περιηγηθούμε στην παλιά πόλη με τις χρωματιστές προσόψεις
των σπιτιών, όπου θα δούμε την κλειστή γέφυρα του παρεκκλησίου
από τον 14ο αιώνα, το Δημαρχείο, την εκκλησία του Αγ. Πέτρου, την
κεντρική Πλατεία, τη μεσαιωνική αγορά του κρασιού, τις φημισμένες
εκκλησίες των Φραγκισκανών, τη Χοφκίρκε και φυσικά το λιθόστρωτο
ιστορικό κέντρο, τα οποία δίνουν στην πόλη μια παραμυθένια
χροιά. Συνεχίζοντας και μέσω μιας πανέμορφης ορεινής διαδρομής
φθάνουμε στο Ιντερλάγκεν, την πόλη μεταξύ των λιμνών Τούνερζεε
και Μπρίντσερζεε, όπως σημαίνει το όνομα της, φθάνουμε στη
ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, τη Βέρνη. Κτισμένη σε μια απόκρημνη
καμπή του ποταμού Άαρ με φόντο τις μεγαλειώδεις Άλπεις, αποτελεί
το διοικητικό κέντρο της Ελβετίας. Με τους πλακόστρωτους δρόμους,
τα σπίτια με τις κόκκινες στέγες και τις γραφικές προσόψεις, η παλιά
πόλη της Βέρνης είναι το καλύτερο διατηρημένο ιστορικό κέντρο
στην Ελβετία. Θα δούμε το καθεδρικό ναό και το περίφημο Πύργο του
Ρολογιού. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό. Τελειώνοντας, επιστροφή
στη Ζυρίχη.
6η ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ – ΜΕΜΙΝΓΚΕΝ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος για μια τελευταία βόλτα και στη
συνέχεια μετάβαση στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση
επιστροφής. Άφιξη το απόγευμα στην πόλη μας με τις καλύτερες
εντυπώσεις.
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ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΜΑΓΕΙΑ-ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ MEMINΓΚEN - ΛΙΜΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΣΑ
ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ – ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ - ΖΥΡΙΧΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο < ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ > , έλεγχος εισιτηρίων
και απευθείας πτήση για το Μέμινγκεν. Άφιξη και αναχώρηση για την
λίμνη της Κωνστάντσας, που βρίσκεται πάνω στα σύνορα με τη Γερμανία
στις όχθες της λίμνης Μπόνζεε. Θα δούμε το άγαλμα της Ιμπέρια και
θα περιηγηθούμε στα δρομάκια της Παλιάς Πόλης, όπου κυριαρχεί ο
Καθεδρικός Ναός και η πλατεία της αγοράς. Συνεχίζουμε για την πόλη
Σαφχάουζεν. Εδώ θα θαυμάσουμε την παλιά πόλη, η οποία είναι γεμάτη
με Γοτθικά, Αναγεννησιακά, Μπαρόκ κτίρια. Θα δούμε το Δημαρχείο,
την εκκλησία του Αγ. Ιωάννη, το Σπίτι του Ιππότη. Χρόνος ελεύθερος
και στη συνέχεια αναχωρούμε για τους καταρράκτες του Ρήνου,
που ονομάζονται Ράνφαλ. Τελειώνοντας, μεταφορά στη Ζυρίχη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
2η ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΑΓΟΡΕΣ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στη μεγαλύτερη πόλη της
Ελβετίας, τη Ζυρίχη, που βρίσκεται στα βόρεια της Ελβετίας, εκεί όπου
ο ποταμός Limmat χωρίζει την πόλη στη μέση. Η Ζυρίχη αποτελεί την
οικονομική πρωτεύουσα της Ελβετίας, όπου θα έχουμε το χρόνο να
περιηγηθούμε στα πιο σημαντικά αξιοθέατά της. Πρώτος σταθμός στη
βόλτα μας, θα είναι ο καθεδρικός ναός Φραουμίνστερ, ο οποίος χτίστηκε
τον 13ο αιώνα. Ο εσωτερικός του διάκοσμος αποτελεί φόρο τιμής στον
Μαρκ Σαγκάλ, χάρη στα περίτεχνα υαλογραφήματά του. Επόμενο
σημείο αναφοράς μας είναι η εκκλησία του Αγίου Πέτρου. Ακολούθως
θα θαυμάσουμε το Δημαρχείο, το οποίο κοσμείται στην πρόσοψή
του από περίτεχνες ζωφόρους αλλά και τη μαρμάρινη πύλη με την
επίχρυση διακόσμηση. Tελειώνοντας, χρόνος ελεύθερος για αγορές.
Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε τον πιο εμπορικό δρόμο της πόλης,
την Μπανχοφστράσε με τα πολυκαταστήματα (όπως το «Τζέλμολι»),
τα κεντρικά γραφεία των τραπεζών, το Μουσείο Ρολογιού αλλά και τα
αποτυπώματα διάσημων σταρ του κινηματογράφου. Μη λησμονήσετε
στις αγορές σας, να αγοράσετε σοκολάτες , καθώς η Ελβετία φημίζεται
για την παραγωγή τους. Το βράδυ σας προτείνουμε να επισκεφθείτε
την περιοχή Niederdorf , όπου το βράδυ σφύζει από ζωή. Ακόμη, σας
προτείνουμε να πιείτε ένα κοκτέηλ στο διάσημο μπαρ Kronenhalle, ένα
ζωντανό μουσείο, με αυθεντικούς πίνακες του Πικάσο, του Ματίς και του
Μιρό στους τοίχους του.
3η ημέρα: ΛΟΥΚΕΡΝΗ – ΙΝΤΕΡΛΑΓΚΕΝ – ΒΕΡΝΗ
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για την κουκλίστικη Λουκέρνη. Θα
περιηγηθούμε στην παλιά πόλη με τις χρωματιστές προσόψεις των
σπιτιών, όπου θα δούμε την κλειστή γέφυρα του παρεκκλησίου από τον
14ο αιώνα, το Δημαρχείο, την εκκλησία του Αγ. Πέτρου, την κεντρική
Πλατεία, τη μεσαιωνική αγορά του κρασιού, τις φημισμένες εκκλησίες
των Φραγκισκανών, τη Χοφκίρκε και φυσικά το λιθόστρωτο ιστορικό
κέντρο, τα οποία δίνουν στην πόλη μια παραμυθένια χροιά. Συνεχίζοντας
και μέσω μιας πανέμορφης ορεινής διαδρομής φθάνουμε στο
Ιντερλάγκεν, την πόλη μεταξύ των λιμνών Τούνερζεε και Μπρίντσερζεε,
όπως σημαίνει το όνομα της, φθάνουμε στη ομοσπονδιακή πρωτεύουσα,
τη Βέρνη. Κτισμένη σε μια απόκρημνη καμπή του ποταμού Άαρ με φόντο
τις μεγαλειώδεις Άλπεις, αποτελεί το διοικητικό κέντρο της Ελβετίας.
Με τους πλακόστρωτους δρόμους, τα σπίτια με τις κόκκινες στέγες και
τις γραφικές προσόψεις, η παλιά πόλη της Βέρνης είναι το καλύτερο
διατηρημένο ιστορικό κέντρο στην Ελβετία. Θα δούμε το καθεδρικό ναό
και το περίφημο Πύργο του Ρολογιού. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό.
Τελειώνοντας, επιστροφή στη Ζυρίχη.
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ΖΥΡΙΧΗ, ΛΙΜΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ, ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ, ΛΟΥΚΕΡΝΗ,
ΒΕΡΝΗ, ΣΑΙΝΤ ΜΟΡΙΤΖ, ΒΑΣΙΛΕΙΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΕΜΟΡΦΟ
ΚΟΛΜΑΡ θα σας αποζημιώσουν για την επιλογή σας.
Περιπλανηθείτε στους όμορφους δρόμους της Ζυρίχης, ερωτευτείτε
στην γοητευτική Λουκέρνη, ζήστε την ωραιότερη διαδρομή σ’ ένα
τρένο και μαγευτείτε από τα πανέμορφα τοπία, τη φύση και τα ποτάμια.
4η ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΣΑΙΝΤ ΜΟΡΙΤΖ - ΝΤΑΒΟΣ - ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ
(προαιρετική)
Μετά το πρόγευμα σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή στο
παγκοσμίου φήμης χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ το οποίο είναι
χτισμένο σε υψόμετρο 1580μ με γραφικά σαλέ και πολυτελή ξενοδοχεία
για υψηλών προϋποθέσεων χειμερινές διακοπές. Μετά από μια
θαυμάσια διαδρομή φθάνουμε στο Chur. Θα πάρουμε το Αλπικό τρένο
express με κατεύθυνση το ονομαστό χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ.
Η διαδρομή ξετρελαίνει, μέσα από δάση, λίμνες και παγετώνες. Μια
διαδρομή δυόμιση ώρες περίπου, γεμάτη αντιθέσεις, που θα σας μείνει
αξέχαστη. Χρόνος ελεύθερος για να χαρείτε την φυσική ομορφιά. Αργά
το απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.
5η ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΚΟΛΜΑΡ – ΒΑΣΙΛΕΙΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη γραφική πόλη Κολμάρ, που είναι γνωστή
για τα αμπέλια της. Η πόλη ιδρύθηκε τον 9ο αιώνα και είναι μια από τις
λίγες που δεν διαπερνάται από τον ποταμό Ρήνο, αλλά συνδέεται μέσω
ενός καναλιού του ποταμού Λάουχ που διασχίζει την πόλη. Μουσεία,
καθεδρικοί ναοί, αρχιτεκτονικά μνημεία, συντριβάνια και αγάλματα
κοσμούν την πόλη και συμβάλουν στην μοναδικότητά της. Θα δούμε τις
δυο πιο σημαντικές εκκλησίες της πόλης, τον καθεδρικό ναό του Αγίου
Μαρτίνου και των Δομινικανών, θα θαυμάσουμε την περίφημη ‘μικρή
Βενετία’ ένα τμήμα της πόλης αποτελούμενο από παραδοσιακά κτίρια,
τα οποία θυμίζουν το στολίδι της Βόρειας Ιταλίας, την οικία Πφίστερ,
μια παλιά οικία στο κέντρο της πόλης με περίτεχνη διακόσμηση και
γερμανική αναγεννησιακή αρχιτεκτονική κατασκευασμένη το 1537 και τη
Δημοτική Βιβλιοθήκη, που διαθέτει μια από τις πλουσιότερες συλλογές
της Γαλλίας. Η Κολμάρ είναι ακόμη γνωστή, καθώς αποτέλεσε την
πατρίδα του ζωγράφου και χαράκτη Martin Schongauer και του γλυπτή
Frederic Bartholdi, σχεδιαστές του αγάλματος της Ελευθερίας. Κατά την
διάρκεια της παραμονής μας στην πόλη μην παραλείψετε να δοκιμάστε
ένα παραδοσιακό εκλέρ σε μια από τις χαρακτηριστικές patiserie. Στη
συνέχεια αναχωρούμε για την πιο βιομηχανοποιημένη πόλη της χώρας,
τη Βασιλεία. Η πόλη βρίσκεται στο σημείο γνωστό ως το τριεθνές,
ακριβώς στα σύνορα με τη Γαλλία και τη Γερμάνια. Σημείο αναφοράς της,
ο ποταμός Ρήνος, ο οποίος πηγάζει από τις νοτιοανατολικές Ελβετικές
Άλπεις και συνεχίζει το ταξίδι του βόρεια μέχρι την Ολλανδία, όπου και
εκβάλει στη Βόρεια θάλασσα μετά από μια πορεία 1320 χλμ. Από τα πιο
σημαντικά αξιοθέατα είναι το κόκκινο δημαρχείο της Markplatz με τις
αλληγορικές φιγούρες και ο καθεδρικός ναός ο οποίος φτάνει το ύψος
των 67 μέτρων σηματοδοτώντας το θρησκευτικό κέντρο της πόλης. Η
πόλη είναι επίσης σημαντική πανεπιστημιούπολη και πόλη των φαρμάκων
επειδή έχει κολοσσούς - φαρμακοβιομηχανίες. Τελειώνοντας, μετάβαση
στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στα δωμάτια.
6η ημέρα: ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Νωρίς το πρωί μετάβαση στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση
επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

GLAMOUR ΕΛΒΕΤΙΑ-ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ

6 ΗΜΕΡΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Σελ 20

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

Tιμή
Μονοκλ

Αερ. Εταιρία

CONTI 4*

479

389

699

EASYJET
ΘΕΣ - BAΣΙΛΕΙΑ 16:30 - 18:00

DORINT 4*

629

429

809

RYANAIR
ΜΕΜΙΝΓΚΕΝ - ΘΕΣ 13:55 - 17:00

CROWNE PLAZA 4* plus

679

459

869

Περιλαμβάνεται 1 αποσκευή έως 15kg ανά
δύο άτομα και μία μικρή χειραποσκευή - σάκος
(διαστ.40χ20χ25cm)

Αναχ.

16/4

Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό
Σύνολο φόρων +145 ευρώ

Οι τιμές ισχύουν βασει διαθεσιμότητας και early booking μεχρι 14 Μαρτίου

ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΜΑΓΕΙΑ-ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ 5+1 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχ.

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

Tιμή
Μονοκλ

CONTI 4*

425

299

599

Σελ 21

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
Αερ. Εταιρία

RYANAIR
ΘΕΣ - ΜΕΜΙΝΓΚΕΝ 09:15 - 10:25
EASYJET
BAΣΙΛΕΙΑ - ΘΕΣ 06:45 - 10:05

16/4
DORINT 4*

509

329

739

Περιλαμβάνεται 1 αποσκευή έως 15kg ανά
δύο άτομα και μία μικρή χειραποσκευή - σάκος
(διαστ.40χ20χ25cm)

Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό
Σύνολο φόρων +145 ευρώ
H Διαμονή στη Βασιλεία πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο DORINT 4*

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)

