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Τρογκίρ

Λίμνες Πλίτβιτσε

Ντουμπρόβνικ

6

ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΖΑΓΚΡΕΜΠ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί για τα σύνορα Ευζώνων.
Συνεχίζουμε για Νις, Βελιγράδι. Περνώντας τα σύνορα
Κροατίας, φτάνουμε το βράδυ στο πανέμορφο Ζάγκρεμπ.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο και χρόνος για μια
βόλτα-γνωριμία της πόλης.
2η ημέρα: ΖΑΓΚΡΕΜΠ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ - ΖΑΝΤΑΡ
Μετά το πρόγευμα, ξεκιναμε την περιηγηση μας στο
Ζάγκρεμπ το οποίο αποτελείται από τρία τμήματα: τα δύο
παλαιότερα τμήματα (Κάπτολ και Γκόρντι Γκραντ) που
βρίσκονται στο ψηλότερο σημείο κι από την Ντόλνι Γκραντ
(“Κάτω Πόλη”) με εκτεταμένες σύγχρονες συνοικίες αλλα
και βιομηχανικές περιοχές. Αξιοθέατα της πόλης αποτελούν
το Αρχαιολογικό Μουσείο Ζάγκρεμπ, το Κροατικό Μουσείο
Φυσικών Επιστημών, το Μουσείο Μίμαρα, το Εθνικό
Θέατρο και η Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη. Αμέσως μετά
συνεχίζουμε με προορισμό το εθνικό πάρκο Πλίτβιτσε. Είναι
ένα φυσικό συγκρότημα από 16 λίμνες άλλη ψηλότερη και
άλλη χαμηλότερη, που με μια σειρά καταρρακτών τα νερά
πέφτουν από τη μία λίμνη στην άλλη. Η φύση δημιούργησε
ένα από τα πιο όμορφα θαύματα της που αφήνουν άναυδο
τον επισκέπτη. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς το
Ζαντάρ (παλαιότερη πρωτεύουσα της Δαλματίας) με
πλούσια παγκόσμιας σημασίας κληρονομιά όπου θα
θαυμάσουμε, ανάκτορα Ρωμαικής εποχής του 1ου αιωνα,
μεσαιωνικούς καθεδρικούς ναούς, τείχη που κυκλώνουν
την πόλη, βυζαντινούς ναούς της Αγίας Αναστασίας και της
Αγίας Τριάδας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και δείπνο.
3η ημέρα: ΖΑΝΤΑΡ - ΤΡΟΓΚΙΡ - ΣΠΛΙΤ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το μεσαιωνικό Τρογκίρ
(πόλη-νησί) που έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Το τουριστικό θέρετρο
Τρογκίρ (η άλλοτε ελληνική αποικία Τραγούριον) μια πόλημουσείο με την πραγματική έννοια της λέξης, χτίστηκε
στις αρχές του 3ου αιώνα και ενώνεται με την ξηρά με
μια ωραία γέφυρα. Στο λιθόστρωτο της πόλης απλώνονται
υπέροχα παλάτια, αρχοντικά κι εκκλησίες με κυρίαρχο τον
πανέμορφο καθεδρικό ναό του ΑγίουΛαυρεντίου με την
απίστευτης ομορφιάς Πύλη Ράντοβαν από τον ομώνυμο
μεγάλο Δαλματό γλύπτη και αρχιτέκτονα που έζησε τον 13ο
αιώνα. Βυθιστείτε στο ρομαντισμό και στη γαλήνη κάνοντας
ένα άλμα στο παρελθόν, από το οποίο δεν θα θέλετε να
επανέλθετε. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς το Σπλίτ,
το μεγαλύτερο τουριστικό θέρετρο της Δαλματίας. Ιστορία
σε κάθε βήμα, ηλιόλουστες παραλίες, οικείες γεύσεις
αλλά και μια πανέμορφη μεσαιωνική πόλη γεμάτη ζωή. Θα
επισκεφθούμε το περίφημο ανάκτορο σε σχήμα ρωμαϊκού
κάστρου του Αυτοκράτορα Διοκλητιανού, σημαντικότερο
και καλύτερα διατηρημένο ρωμαϊκό κτίριο στην Κροατία,
χτισμένο μεταξύ 295 και 305 μ.Χ.. Θα δούμε τον Καθεδρικό
Ναό, το γοτθικό Δημαρχείο, τον αναγεννησιακό πύργο του
Ρολογιού και την γραφική παλιά πόλη του Σπλιτ, γεμάτη
μικροσκοπικά στενάκια, στοές και σκαλάκια. Συνεχίζουμε
για το ξενοδοχείο μας στο Ντουμπρόβνικ. Μετά το δείπνο
μια βόλτα στην κοσμοπολίτικη πόλη είναι ιδανική.

ΗΜΕΡΕΣ
17 & 28/4

Κοτόρ

4n ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - LOKRUM ISLAND - ΠΑΛΙΑ
ΠΟΛΗ
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την ξενάγηση στο
Ντουμπρόβνικ που έχει χαρακτηριστεί «το διαμάντι της Αδριατικής». Απαραίτητη είναι
η επίσκεψη στην παλιά πόλη του Ντουμπρόβνικ η οποία είναι περιτριγυρισμένη από
τείχη του 10ου αιώνα, όπου θα περπατήσουμε στα σημεία που γυρίστηκαν σκηνές
από το Game of Thrones. Στο ιστορικό κέντρο της πόλης, θα επισκεφτούμε το
Φραγκισκάνικο Μοναστήρι, τον Καθεδρικό ναό των Ρέκτορς, το παλιό λιμάνι και την
εκκλησία του Αγ. Βλάσιου, πολιούχου της πόλης αξιοθέατα που αποτελούν σπάνια
ταξιδιωτική εμπειρία. Θα συνεχίσουμε με επίσκεψη στο κοντινό νησάκι Lokrum. Οι
κάτοικοι της πόλης επισκέπτονται το “νησί χωρίς αυτοκίνητα” γιατί αποτελεί μια γαλήνια
απόδραση από την πόλη. Ένα όμορφο περιβάλλον με βοτανικούς κήπους, εξωτικά
δέντρα, λουλούδια, λαγούς, παγώνια και ένα μεσαιωνικό Μοναστήρι Βενεδικτίνων.
Αν επιθυμείτε μπορείτε να κάνετε μια βουτιά στα πεντακάθαρα νερά του νησιού.
Στην επιστροφή θα απολαύσουμε την υπέροχη θέα των τειχών της παλιάς πόλης,
μέσα από το πλοίο. Στο κέντρο και στην παλιά πόλη υπάρχει μια εύθυμη ατμόσφαιρα.
Απολάυστε ένα καλό εστιατόριο η έναν καφέ με απεριόριστη θέα. Καλή ιδέα είναι και
μια επίσκεψη στο ενυδρείο που βρίσκεται μέσα στα τείχη του μεσαιωνικού κάστρου
του Αγ.Ιωάννη (St Ivan). Αφήνουμε αυτή την ημέρα χωρίς άλλη επίσκεψη γιατί αξίζει
να την αφιερώσετε ολόκληρη στις δραστηριότητες και τη γνωριμία με τη φημισμένη
πόλη. Ο συνοδός μας θα είναι εκεί για να σας δώσει κάθε απαραίτητη πληροφορία για
να αξιοποιήσετε το χρόνο σας με τον τρόπο που επιθυμείτε.
5η ημέρα: ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ - ΚΟΤΟΡ - ΜΠΟΥΝΤΒΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση με προορισμό την όμορφη Budva, στο Μαυροβούνιο. Στη
διάρκεια μιας πανέμορφης διαδρομής και διασχίζοντας ένα από τα μεγαλύτερα φιόρδ
της Ευρώπης, θα περιηγηθούμε και θα θαυμάσουμε αρχικά το μοναδικό Kotor, μια πόλη
προστατευμένη από την Ουνέσκο, Μεσαιωνικά τείχη, μια παλιά πόλη-κομψοτέχνημα,
ρομαντικές βόλτες, και μερικές από τις καλύτερες παραλίες της Αδριατικής. Θα δούμε
τον Ρωμαϊκό Καθεδρικό ναό του Αγίου Τρύφωνος του 12ου αιώνα, καθώς και την
εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Αμέσως μετά συνεχίζουμε για την ακτογραμμή της Budva και το ξενοδοχείο που θα μας φιλοξενήσει την τελευταία μας νύχτα. Μετά το δείπνο
θα κάνουμε έναν περίπατο στην παλιά πόλη με την μοναδική αρχιτεκτονική, τα στενά
δρομάκια, τα πολλά καταστήματα και τις μικρές εκκλησίες οι οποίες εξακολουθούν να
είναι αναλλοίωτες στο πέρασμα των χρόνων.
6η ημέρα: ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση. Στην επιστροφή μας θα έχουμε τη δυνατότητα να
θαυμάσουμε το μαγευτικό νησάκι-ξενοδοχείο (Ελληνικών συμφερόντων) SVETI STEFAN. Θα το αποθανατίσουμε φωτογραφικά και στη συνέχεια διερχόμενοι τα Αλβανικά
σύνορα θα περάσουμε από τις πολεις Σκοδρα, Δυράχιο, Ελμπασαν, και Πόγραδετς. Εκεί
και στις όχθες της λίμνης Οχρίδας, θα έχουμε χρόνο να γευματίσουμε, δοκιμάζοντας
το νοστιμότατο ψάρι Κοραν που βρίσκει κανείς μόνο στη συγκεκριμένη λίμνη.
Συνεχίζουμε, περνάμε τα Ελληνοαλβανικά σύνορα και αργά το απόγευμα φτάνουμε
στην πόλη μας.

Μπούτβα

Ντουμπρόβνικ

Κοτόρ
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ΗΜΕΡΕΣ

ΔΑΛΜΑΤΙΑ-ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ

17/4 &
29/4

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ - ΜΠΟΥΤΒΑ - ΚΟΤΟΡ - ΤΡΕΜΠΙΝΙΕ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΣΤΟΝ
ΚΟΡΤΣΟΥΛΑ - NΗΣΙ ΜΑΡΚΟ ΠΟΛΟ - LOKRUM ISLAND
1n ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
Aναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί και μέσω Εγνατίας
οδού περνάμε από Βέροια, Κοζάνη, Καστοριά και κατευθυνόμαστε
προς Κρυσταλλοπηγή. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις άφιξη αργά
το απόγευμα στο μοναδικό Μαυροβούνιο. (690 χλμ.). Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο, δείπνο και χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.
2η ημέρα: ΜΠΟΥΤΒΑ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΚΟΤΟΡ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και επίσκεψη σε μια από τις παλαιότερες
πόλεις της Αδριατικής (3500ετών) την γραφική Μπούτβα, γνωστή για τις
υπέροχες ακτές και την κοσμοπολίτικη ζωή, μια πόλη με έντονο Ελληνικό,
Ρωμαϊκό και Βενετσιάνικο στοιχείο. Θα περιηγηθούμε στη μεσαιωνική
Μπούτβα γνωρίζοντας από κοντά ένα από τα μαργαριτάρια της Αδριατικής
στις Δαλματικές ακτές. Συνεχίζουμε για την καστροπολιτεία του Κότορ
ένα μνημείο φυσικής ομορφιάς και πολιτισμού, μια πολύ παλιά πόλη καλά
διατηρημένη – προστατευόμενη από την Unesco, με έντονη Βυζαντινή
και βενετσιάνικη επιρροή. Βρίσκεται στο βαθύτερο σημείο, σε έναν
από τους πιο όμορφους κόλπους των ακτών του Μαυροβουνίου στον
οποίο ορισμένοι αποδίδουν την έννοια του μεγαλύτερου, νοτιότερου και
ομορφότερου φιορδ της Αδριατικής.Θα δούμε τον Ρωμαϊκό Καθεδρικό
ναό του Αγίου Τρύφωνος του 12ου αιώνα, την ορθόδοξη εκκλησία του
Αγίου Λουκά και το επιβλητικό παλάτι του πρίγκιπα. Συνεχίζουμε για
Ντουμπρόβνικ/Τρέμπινιε, άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.
Το απόγευμα βόλτα στην πόλη για να πάρουμε μια πρώτη γεύση από τον
τοπικό τρόπο ζωής των κατοίκων.
3n ημέρα: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - LOKRUM ISLAND - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ
Κυριακή του Πάσχα σήμερα, οπότε θα σηκωθούμε λίγο πιο αργά!
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την ξενάγηση
στο Ντουμπρόβνικ που έχει χαρακτηριστεί «το διαμάντι της Αδριατικής».
Απαραίτητη είναι η επίσκεψη στην παλιά πόλη του Ντουμπρόβνικ η οποία
είναι περιτριγυρισμένη από τείχη του 10ου αιώνα, όπου θα περπατήσουμε
στα σημεία που γυρίστηκαν σκηνές από το Game of Thrones. Στο ιστορικό
κέντρο της πόλης, θα επισκεφτούμε το Φραγκισκάνικο Μοναστήρι,
τον Καθεδρικό ναό των Ρέκτορς, το παλιό λιμάνι και την εκκλησία του
Αγ. Βλάσιου, πολιούχου της πόλης αξιοθέατα που αποτελούν σπάνια
ταξιδιωτική εμπειρία. Θα συνεχίζουμε με επίσκεψη στο κοντινό νησάκι
Lokrum. Οι κάτοικοι της πόλης επισκέπτονται το “νησί χωρίς αυτοκίνητα”
γιατί αποτελεί μια γαλήνια απόδραση από την πόλη. Ένα όμορφο
περιβάλλον με βοτανικούς κήπους, εξωτικά δέντρα, λουλούδια, λαγούς,
παγώνια και ένα μεσαιωνικό Μοναστήρι Βενεδικτίνων. Στη συνέχεια θα
απολαύσουμε την υπέροχη θέα των τειχών της παλιάς πόλης μέσα από το
πλοίο και θα επιστρέψουμε στο Ντουμπρόβνικ. Στο κέντρο και στην παλιά
πόλη υπάρχει μια εύθυμη εορταστική ατμόσφαιρα και φέτος που το Πάσχα
πέφτει λίγο πιο αργά, ελπίζουμε να είναι και λίγο καλοκαιρινή. Απολάυστε
ένα καλό εστιατόριο η ένα καφέ με απεριόριστη θέα. Καλή ιδέα είναι και
μια επίσκεψη στο φεστιβάλ κρασιού ή στο ενυδρείο που βρίσκεται μέσα
στα τείχη του μεσαιωνικού κάστρου του Αγ.Ιωάννη (St Ivan). Αφήνουμε
αυτή την ημέρα χωρίς άλλη επίσκεψη γιατί και λόγω της ημέρας (Πάσχα)
αξίζει να την αφιερώσετε ολόκληρη στις δραστηριότητες και τη γνωριμία
με τη φημισμένη πόλη. Ο συνοδός μας θα είναι εκεί για να σας δώσει κάθε
απαραίτητη πληροφορία για να αξιοποιήσετε το χρόνο σας με τον τρόπο
που επιθυμείτε.

4n ημέρα: ΣΤΟΝ - ΚΟΡΤΣΟΥΛΑ - ΝΗΣΙ ΜΑΡΚΟ ΠΟΛΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για προαιρετική εκδρομή στην Κόρτσουλα.
Μετά από μια φανταστική διαδρομή κατά μήκος των δαντελωτών
δαλματικών ακτών φτάνουμε στη χερσόνησο Πέλιασετς, όπου θα
θαυμάσουμε το Στον, το Ρωμαϊκό Στάγκνουμ, με τέιχη που έχουν
χαρακτηριστεί ως το Σινικό Τείχος της Κροατίας. Στη συνέχεια
φτάνουμε στο Όρεμπιτς απ΄όπου θα πάρουμε το καραβάκι μας για να
βρεθούμε στην Κόρτσουλα, το νησί που κυριαρχεί ως γενέτειρα του
Μάρκο Πόλο. Ένα νησί που συνδέεται άμεσα με την Κέρκυρα , ως
πρώτη αποικία Κερκυραίων αποίκων οι οποίοι την αποκάλεσαν Κόρκυρα
Μέλαινα (Μαύρη Κέρκυρα). Ένα νησί που περιστοιχίζεται από τείχη
του 13ου αιώνα από κάστρα και πύργους που άφησαν στο πέρασμά
τους οι Ενετοί .Θα επισκεφθούμε την πλατεία του Αγίου Μάρκου, τον
επιβλητικό καθεδρικό του Αγίου Μάρκου, καθώς και το σπίτι μουσείο
του Μάρκου Πόλο. Χρόνος ελεύθερος για να περπατήσετε τα γραφικά
στενά του νησιού, να θαυμάσετε την υπέροχη αρχιτεκτονική του που
αντικατοπτρίζει τις επιδράσεις των Ρωμαίων, των Ενετών και των
Γενοβέζων που το διεκδίκησαν. Ένα νησί που περιβάλλεται από βράχια,
παραλίες, δάση και αποτελεί ένα από τα κοσμήματα της νησιωτικής
Δαλματίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
5n ημέρα: ΤΙΡΑΝΑ - ΛΙΜΝΗ ΟΧΡΙΔΑΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρωινό και άμεση αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Αλβανίας
τα Τίρανα. Θα περιηγηθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης με τον
μοναδικό ορθόδοξο ναό της Αναστάσεως έναν από τους μεγαλύτερους
και πιο εντυπωσιακούς ορθόδοξους ναούς στα Βαλκάνια, το κτίριο του
Κοινοβουλίου, το αρχαιότερο τζαμί της Αλβανίας, την εντυπωσιακή
κεντρική πλατεία με το έφιππο άγαλμα του Γεώργιου Καστριώτη
εθνικού ήρωα της Αλβανίας, το προεδρικό μέγαρο και το κτίριο του
πανεπιστημίου. Στη συνέχεια περάσουμε από τις όχθες της λίμνης
Οχρίδας με τα πεντακάθαρα νερά και την πλούσια πανίδα. Συνεχίζουμε
μέσω Πόγραδετς προς τα σύνορα της Κρυσταλλοπηγής για να
επιστρέψουμε το βράδυ στην πόλη μας.

Κόρτσουλα

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

Εκδρομή

Ημ

Αναχ

6

15/4
&
28/4

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

Διατροφή

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού
έως
12 ετών

Τιμή σε
Μονόκ.

Hμιδιατροφή
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245

149
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Ζάγκρεμπ : PUNTIJAR 4*
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ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ
ΑΚΤΕΣ

Ζαντάρ : PORTO 3*
Nτουμπρόβνικ-Μlini: ASTAREA 3*
Μπούτβα : TARA 4*
BELLEVUE TREBINJE 4*

56

ΔΑΛΜΑΤΙΑ
ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ

5

17/4
&
29/4

Hμιδιατροφή
ASTAREA MLINI 3*

H διαμονή στη Μπούτβα γίνεται στο ξενοδοχείο BUTUA RESIDENCE 4*

ΣΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

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
Δεν περιλαμβάνονται
την ώρα της κράτησης. Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους
- Είσοδοι μουσείων/αρχαιολογικών χώρων και δραστηριοτήτων
συμμετοχής καθώς και την πολιτική των αποσκευών των low cost
- Δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν), πληρωτέοι στην υποδοχή του ξενοδοχείου
αεροπορικών εταιριών.
- Ξεχωριστές μεταφορές με πλοιάρια, τρένα, μετρό (εφόσον υπάρχουν)
Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας πτυσσόμενης
- Προαιρετικές / προτεινόμενες εκδρομές ή δραστηριότητες.
κλίνης.
- Ότι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
Το γραφείο έχει το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που
αναφέρεται στο πρόγραμμα με άλλο της ίδιας κατηγορίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
Στα μουσεία / θεάματα που τις ημέρες των εορτών θα παραμείνουν
Οι τιμές είναι ανά άτομο, αφορούν το σύνολο του πακέτου και
κλειστά λόγω αργιών, δεν περιλαμβάνεται επίσκεψη.
περιλαμβάνουν ότι αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
Οι επιβάτες αεροπορικών εκδρομών οφείλουν να είναι 2 ώρες
Τιμή σε δίκλινο-τρίκλινο : τιμή ενήλικα σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο
νωρίτερα στο αεροδρόμιο από τις αναφερόμενες ώρες αναχωρήσεων
Τιμή παιδιού : Τιμή παιδιού πληρώνει ο μικρός μας φίλος που είναι
των πτήσεων, στην αναχώρηση & στην επιστροφή.
2-12 ετών και ταξιδεύει με 2 ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο.
Στις πτήσεις που αναφέρεται 1 αποσκευή ανά 2 άτομα ισχύει και 1
Τιμή μονοκλίνου : για εσάς που ταξιδεύετε μόνοι ή θέλετε
αποσκευή για διαμονή ατόμων σε μονόκλινο ή τρίκλινο.
αποκλειστικό δωμάτιο
Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους γενικούς όρους συμμετοχής
Τιμή solo traveller : τιμή σε δίκλινο δωμάτιο με τυχαίο συνταξιδιώτη
που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου των
του ιδίου φύλλου.
προγραμμάτων ή στο www.meltravel.gr.
Τιμή no flight: Περιλαμβάνεται το σύνολο του πακέτου ανά
άτομο σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο χωρίς αεροπορικά εισιτήρια.

Οδικά ταξίδια

Περιλαμβάνονται
- Μετακινήσεις με πολυτελές λεωφορείο για την εκτέλεση των περιηγήσεων σύμφωνα
με το πρόγραμμα
- Διαμονή στα προσφερόμενα ξενοδοχεία
- Διατροφή στο ξενοδοχείο σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο
- Συνοδό του γραφείου καθόλη τη διάρκεια της εκδρομής
- Επίσημο τοπικό ξεναγό σε χώρους όπου απαιτείται σύμφωνα με το πρόγραμμα
- Ειδικές παροχές / δώρα τα οποία, εφόσον υπάρχουν, αναγράφονται στο πρόγραμμα
της εκδρομής
- Ασφάλιση αστικής ευθύνης

Περιλαμβάνεται το σύνολο φόρων.

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.

Αναχωρήσεις & από Βόλο - Λάρισα - Κατερίνη για τις παρακάτω οδικές εκδρομές
με κόστος 10ε ανά άτομο ανά διαδρομή:
Δαλματία - Ντουμπρόβνικ 5 ημ - 17/4

