Παρακολούθηση
της Ανάστασης
στον Ορθόδοξο
Ναό του Αγίου
Στεφάνου

5&6

Πύργος Άϊφελ

ΠΑΡΙΣΙ...Η πόλη του Φωτός

ΗΜΕΡΕΣ

Βερσαλλίες

15,16,18 &
28/4

Γνωρίστε το Παρίσι μαζί μας γιατί προσφέρουμε..
-

Νέο ανανεωμένο πρόγραμμα
Μόνο απευθείας πτήσεις
Δυνατότητα διαμονής από οικονομικές λύσεις έως πολυτελή ξενοδοχεία στο κέντρο της πόλης
Πλήρες πρόγραμμα επισκέψεων και αρκετό χρόνο στη διάθεσή σας
Ελληνόφωνο τοπικό συνοδό, μόνιμο κάτοικο Παρισιού
Επιπλέον επίσκεψη στο ιστορικό, για την επιστήμη και τις τέχνες, Πάνθεον
Paris walking tour..περπατήστε με την τοπική συνοδό στα σοκάκια της πόλης και νιώστε τον τρόπο ζωής των κατοίκων
Νυχτερινή περιήγηση στα φωταγωγημένα αξιοθέατα της πόλης του φωτός & κρουαζιέρα στο Σηκουάνα
Παρακολούθηση της Ανάστασης στον Ορθόδοξο Ναό του Αγίου Στεφάνου
Εξασφαλισμένη προκράτηση στο Λούβρο και άμεση είσοδος για να αποφύγετε την πολύωρη αναμονή
Δώρο εκδρομή στις Βερσαλλίες

1η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
LA DEFENSE - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο. Έλεγχος και πτήση για
Παρίσι. Άφιξη στο αεροδρόμιο και γνωριμία με τους τοπικούς
μας συνοδούς, το Γιώργο και τη Σοφία, οι οποίοι μένουν
μόνιμα στο Παρίσι και θα μας ξεναγήσουν, φροντίζοντας
να γνωρίσουμε με τον καλύτερο τρόπο την φημισμένη
πόλη και τις συνήθειες των Παριζιάνων. Στη διαδρομή
για το ξενοδοχείο θα πάρουμε τις πρώτες απαραίτητες
πληροφορίες και θα τακτοποιηθούμε στα δωμάτια. Για
την πρώτη βραδιά σας στο Παρίσι ελάτε προαιρετικά να
ανακαλύψουμε μαζί τον λόφο της Μονμάρτης, μια από τις
πιο γραφικές γειτονιές του Παρισιού και να κάνουμε μια
μεγάλη βόλτα στα φωταγωγημένα μνημεία της πόλης. Θα
δούμε το νοητό άξονα που συμπληρώνεται από τη Νέα
αψίδα του Θριάμβου στην περιοχή La Defense, το κέντρο
του Λούβρου, την αψίδα Καρουζέλ, τον Οβελίσκο του
Λούξορ και την Αψίδα του Θριάμβου. Aν δεν σας ήταν
αρκετή αυτή η περιήγηση μπορείτε να συνεχίσετε με μια
ονειρεμένη κρουαζιέρα στον ποταμό Σηκουάνα.

Πάνθεον

2η ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΥΡΓΟΣ ΑΪΦΕΛ - NOTRE DAM - ΠΑΝΘΕΟΝ
ΒΕΡΣΑΛΙΕΣ
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την περιήγησή μας στα
αναρίθμητα αξιοθέατα της πόλης του Φωτός. Θα θαυμάσουμε τα κοσμοπολίτικα Ηλύσια
πεδία, τον περίφημο Πύργο του Άιφελ, το Γκραντ και το Πετί Παλαί χτισμένα ταυτόχρονα
με την εντυπωσιακή γέφυρα του Τσάρου Αλεξάνδρου του 3ου, την πλατεία Ομονοίας,
την όπερα Γκαρνιέ, ένα ακόμη εντυπωσιακό κτίριο, όπου θα δούμε την ξεχωριστή
βασιλική είσοδο και τις προτομές των μεγάλων μουσικοσυνθετών, όπως του Μότσαρντ
και του Μπετόβεν, την πολυτελή πλατεία Βαν Ντομ με την στήλη του Ναπολέοντα
κατασκευασμένη από το μέταλλο κανονιών που αντινάχτηκαν στη μάχη, το ξενοδοχείο
RITZ, από όπου ξεκίνησε η μοιραία πορεία της πριγκίπισσας Ναϊάνας, την γέφυρα των
ερωτευμένων (Πον Ντες Αρ), όπου συρρέουν οι ανά τον κόσμο ερωτευμένοι για να
κλειδώσουν την αγάπη τους πετώντας το κλειδί στα νερά του Σηκουάνα και το νησάκι
Ιλ Ντε Λα Σιτέ όπου “γεννήθηκε” το Παρίσι. Θα καταλήξουμε στους κήπους του
Λουξεμβούργου και θα κατέβουμε από το λεωφορείο για να τους απολαύσουμε, με
το ομώνυμο παλάτι κτισμένο κατά παραγγελία της Μαρίας των Μεδίκων. Στη συνέχεια
θα κατηφορίσουμε μπροστά από το πανεπιστήμιο της Σορβόννης και περνώντας μέσα
από την γειτονιά των Λατίνων θα καταλήξουμε στην Παναγία των Παρισίων, η οποία
παρόλη την πρόσφατη πυρκαγιά, συνεχίζει να αποτελεί την πιο γνωστή εκκλησία
γοτθικού ρυθμού παγκοσμίως. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε ένα στολίδι του πρώιμου
νεοκλασικού ρυθμού της πόλης, το Πάνθεον. Αν και αρχικά προοριζόταν για Εκκλησία
αφιερωμένη στην Αγία Γενοβέφα, πολιούχο της πόλης, τελικά μετατράπηκε σε χώρο
τιμής των σπουδαιότερων πολιτών της χώρας. Στη στάση μας θα μπορέσουμε να
μπούμε σ’αυτό τον ιστορικό και επιβλητικό χώρο, όπου αναπαύονται φιλόσοφοι και
συγγραφείς, όπως ο λαοφιλής Βίκτωρ Ουγκώ, ο Ζαν Ζακ Ρουσώ και επιστήμονες,
όπως οι Πιερ και Μαρί Κιουρί. Επίσης σ’αυτό το μνημείο πραγματοποίησε τις δοκιμές
του ο διάσημος επιστήμονας Λεόν Φουκώ με το ομώνυμο εκκρεμές που αποδείκνυε
ότι η Γή περιστρέφεται γύρω από τον άξονα της. Στη συνέχεια αναχωρούμε για τα
περίφημα ανάκτορα των Βερσαλλιών. Εδώ θα ακούσουμε με λεπτομέρεια την πορεία
του Βασιλιά Ήλιου και θα μάθουμε την ιστορία της δημιουργίας μιας ολόκληρης πόλης
από το μηδέν. Αξίζει μια επίσκεψη στους απέραντους και μοναδικά σχεδιασμένους
κήπους, ενώ στο ανάκτορο μπορείτε να δείτε μεμονωμένα τα βασιλικά διαμερίσματα
και την περίφημη αίθουσα των κατόπτρων. Για το βράδυ σας προτείνουμε μια βόλτα
στα Ηλύσια Πεδία. Θα ξεκινήσετε από την Αψίδα του Θριάμβου, όπου θα κατηφορίσετε
τη φωταγωγημένη οδό με κατεύθυνση προς την πλατεία Ομονοίας. Όσοι το επιθυμούν
μπορούν να ανηφορήσουν και πάλι, ή να κατευθυνθούν προς το παγκοσμίου φήμης
Budha bar. Συνεχίστε την βόλτα, περνώντας από την εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής,
κατευθυνθείτε προς την Όπερα Γκαρνιέ και καθίστε στο Καφέ της ειρήνης (Καφέ Ντε
Λα Πε).
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Δώρο εκδρομή στις Βερσαλλίες
και περιήγηση στο ΠΑΝΘΕΟΝ

Ονφλερ
Κάστρο Σαντιγύ

ΠΑΡΙΣΙ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΣΗΚΟΥΑΝΑ - ΠΥΡΓΟΣ ΑΪΦΕΛ - ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ
ΠΑΝΘΕΟΝ - ΚΗΠΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ - DISNEY - ΝΟΡΜΑΝΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ - ΚΑΣΤΡΟ ΣΑΝΤΙΓΥ
3η ημέρα: ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΟΥΒΡΟΥ - ΚΗΠΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Πρόγευμα και μετάβαση στο μουσείο του Λούβρου. Θα δούμε
στην ελληνική πτέρυγα την Αφροδίτη της Mήλου, τη Νίκη της
Σαμοθράκης, τις “Εργαστίνες”, την “Κενταυρομαχία”, κομμάτι από
μετόπη του Παρθενώνα, το μαρμάρινο άγαλμα της Αθηνάς κ.α.
Προχωρώντας θα δούμε τον πιο διάσημο πίνακα του Ντα Βίντσι, την
περίφημη Τζοκόντα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τους Κήπους
του Κεραμικού, τον άλλοτε βασιλικό κήπο του Λούβρου. Από εκεί,
θα κατευθυνθούμε περπατώντας προς το Palais Royal, ένα ακόμα
πολύ σημαντικό και ιστορικό κτίριο του Παρισιού, χτισμένο από
τον Καρδινάλιο Ρισελιε. Κατά την επίσκεψη αυτή θα περάσουμε το
κτίριο από την εσωτερική του αυλή, όπου θα νιώσουμε πραγματικά
πως βρισκόμαστε σε μια άλλη εποχή. Συνεχίζουμε την πορεία μας
με μια επίσκεψη στις γκαλερί Vivienne και Colbert. Πρόκειται για
ένα σύμπλεγμα από σκεπαστούς διαδρόμους, περιτριγυρισμένους
από πολυτελείς boutique και καφέ. Η βόλτα μας θα καταλήξει στο
ιστορικό κτίριο της όπερας Γκαρνιέ, την οποία σας προτείνουμε
να επισκεφτείτε.Τελειώνοντας, χρόνος ελεύθερος για αγορές στα
πολυκαταστήματα Galleries Lafayette και Printemps. Επιστροφή
το απόγευμα στο ξενοδοχείο εξ ιδίων. Το βράδυ προαιρετική
διασκέδαση στο φημισμένο καμπαρέ Λίντο.
4η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - DISNEY - MIDNIGHT IN PARIS
Τη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε με την καθοδήγηση του
συνοδού μας να αφιερώσετε στον κόσμο των ονείρων της Disney.
Αφήστε να σας συναρπάσουν τα χρώματα, η χαρούμενη μουσική,
τα φαντασμαγορικά θεάματα, οι επιβλητικές παρελάσεις όλων των
ηρώων της Disney. Σας προτείνουμε να ζήσετε στην εποχή του
Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια και τα φαράγγια, να περιπλανηθείτε
με το τρενάκι του Ιντιάνα Τζόουνς, να επισκεφθείτε το νησί των
πειρατών με τους κρυμμένους θησαυρούς και τα μυθικά παζάρια.
Γευματίστε εξ’ιδίων σε ένα από τα 29 εστιατόρια και επισκεφθείτε
τον μαγικό κόσμο της Κοιμωμένης, του Πινόκιο και του Πήτερ
Παν, της Χιονάτης και των επτά Νάνων. Ταξιδέψτε στο VISIONARIUM με τον Ιούλιο Βερν και ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι μεταξύ
μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο STAR TOUR. Μετά την
επιστροφή στο Παρίσι, προτείνουμε μια νυχτερινή βόλτα , το “Midnight in Paris”, εμπνευσμένη από την ομώνυμη ταινία του Γούντι
Άλεν. Θα συναντηθούμε στην πλατεία Δημοκρατίας και από εκεί
θα περπατήσουμε προς την πλατεία της Βαστίλης. Θα περάσουμε
και μέσα από το Μαραί, προκειμένου να δούμε και την πλατεία Ντε
Βο, την οποία λίγοι τουρίστες φτάνουν να δουν. Από την πλατεία
της Βαστίλης σας προτείνουμε να περιπλανηθείτε στα γύρω στενά
όπου θα βρείτε αναρίθμητα μπαράκια και καφέ. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο εξ ιδίων, πλημμυρισμένοι από όμορφες εικόνες.

5η ημέρα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ: ΝΟΡΜΑΝΔΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ / ΚΑΣΤΡΟ
ΣΑΝΤΙΓΥ
Γαλλία δεν είναι μόνο το Παρίσι. Για τη σημερινή ημέρα σας προτείνουμε
2 εκδρομές. Η πρώτη, κοντά στο Παρίσι, στις νορμανδικές ακτές, γνωστές
για την ιστορική απόβαση του 2ου Παγκοσμίου πολέμου, σήμερα πρώτο
τουριστικό θέρετρο των Παριζιάνων. Θα ανακαλύψετε μέσα από μια μοναδική
διαδρομή την πανέμορφή και κοσμοπολιτική Ντοβίλ, την Τρουβίλ και το
παραδοσιακό, γραφικό ψαροχώρι Ονφλέρ. Η δεύτερη πρόταση είναι στο
κάστρο Σαντιγύ. Χτισμένο μέσα σε ένα μεγάλο δάσος και περιτριγυρισμένο
από λίμνη και τάφρο, κάνει τον επισκέπτη να νιώθει ότι βρίσκεται στον 18ο
αιώνα. Η βιβλιοθήκη του Κάστρου φιλοξενεί μία μεγάλη συλλογή αυθεντικών
χειρόγραφων βιβλίων, ενώ θα έχουμε επίσης την ευκαιρία να θαυμάσουμε
πίνακες μεγάλης αξίας. Εδώ, ο μεγάλος μάγειρας Βιτέλ έκανε την περίφημη
Σαντιγύ. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Παρίσι.
6η ημέρα: ΠΑΡΙΣΙ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Την τελευταία ημέρα μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο έχετε λίγο χρόνο στη
διάθεσή σας πριν τη μεταφορά μας στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την
πτήση επιστροφής.

Disney
Στον ελεύθερο χρόνο σας,
με την καθοδήγηση της τοπικής μας συνοδού προτείνουμε:
να περιπλανηθείτε στην πλατεία της Βαστίλης, όπου δεσπόζει η ομώνυμη
όπερα. Ακόμη, να περπατήσετε στη συνοικία Μαραί, που περικλείει την
πλατεία την πλατεία Βοζ με το σπίτι του Βίκτωρος Ουγκό, το μουσείο
Πικάσο, τον Άγιο Ευστάθιο. Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε μια βόλτα
στο εμπορικό κέντρο Val d’Europe με τα πολλά επώνυμα καταστήματα,
εστιατόρια και χώρους αναψυχής, όπου ο κάθε επισκέπτης ζει την απόλαυση
και την ικανοποίηση σε κάθε του δραστηριότητα. Ανακαλύψτε όλους τους
επώνυμους οίκους μόδας και κάνετε τις αγορές σας στις χαμηλότερες τιμές.

Στην 5ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 5η ημέρα του προγράμματος
Στην αναχώρηση 15/4 (6+1ημέρες) έχουμε άφιξη το βράδυ και εκτελούμε ξεκούραστα από την επόμενη ημέρα το παραπάνω πρόγραμμα. Την
τελευταία ημέρα επιπλέον δώρο επίσκεψη στις Βρυξέλλες και επιστροφή απευθείας από Βρυξέλλες.

Οι τιμές ισχύουν βασει διαθεσιμότητας και early booking μεχρι 14 Μαρτίου

ΠΑΡΙΣΙ 5&6 ΗΜΕΡΕΣ
Ημ

Αναχ.

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

IBIS PARIS 17 (EX BERTHIER) 3*
Ημικεντρικό

B.W RONERAY OPERA 3*
Kεντρικό

5

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

Tιμή
Μονοκλ

459

235

645

525

235

729

Αερ. Εταιρία

RYANAIR
ΘΕΣ - ΠΑΡΙΣΙ 09.15 - 11.15
TRANSAVIA
ΠΑΡΙΣΙ - ΘΕΣ 15.55 - 19.50

545

1ο: 269
2ο: 445

795

HOLIDAY INN OPERA GRANDS
BOULEVARDS 4* / Kεντρικό

625

235

945

IBIS PARIS 17 (EX BERTHIER) 3*

499

240

729

599

240

929

615

1ο: 290
2ο: 480

895

HOLIDAY INN OPERA GRANDS
BOULEVARDS 4* / Kεντρικό

649

240

1045

IBIS PARIS 17 (EX BERTHIER) 3*

515

225

785

695

225

1085

TRANSAVIA
ΘΕΣ - ΠΑΡΙΣΙ 20.35 - 22.40
BΡΥΞΕΛΛΕΣ - ΘΕΣ 16.00 - 19.45

645

1ο: 295
2ο: 515

985

Την τελευταία ημέρα δώρο επίσκεψη στις
Βρυξέλλες και επιστροφή απευθείας από
το αεροδρόμιο των Βρυξελλων

749

225

1225

Ημικεντρικό

Ημικεντρικό

B.W RONERAY OPERA 3*
Kεντρικό

16/4
HOLIDAY INN CLICHY 4*
Ημικεντρικό

Ημικεντρικό

B.W RONERAY OPERA 3*
Kεντρικό

7

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

18/4
HOLIDAY INN CLICHY 4*

6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Σελ 16

15/4
HOLIDAY INN CLICHY 4*
Ημικεντρικό

HOLIDAY INN OPERA GRANDS
BOULEVARDS 4* / Kεντρικό

Περιλαμβάνεται 1 προσωπικό αντικείμενο
(40 x 20 x 25cm) &
1 αποσκευή 15κ / 2 άτομα

RYANAIR
ΘΕΣ - ΠΑΡΙΣΙ 09.00 - 11.00
ΠΑΡΙΣΙ - ΘΕΣ 11.35 - 15.25

Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά.
Χωρίς πρόγραμμα ξεναγήσεων -90ε ανά άτομο
Σύνολο φόρων +160 ευρώ
Στα ξενοδοχείο Holiday Inn Clich υπαρχουν τετράλινα δωμάτια.

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.

