Λίμνη Κόμο

Ιδανικός συνδυασμός πτήσεων.
Αναχώρηση για Μιλάνο & επιστροφή από Μπολώνια

Μπαλκόνι Ιουλιέτας - Βερόνα

5

ΜΙΛΑΝΟ-ΛΙΜΝΕΣ ΛΟΜΒΑΡΔΙΑΣ-ΒΕΝΕΤΙΑ
1η ημερα : ΜΙΛΑΝΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο <Μακεδονία> και απευθείας πτήση για τo Mπεργκαμο.
Συντομη νυχτερινη περιηγηση στην πολη της μοδας, το φημισμενο Μιλανο.Ο συνοδός μας
είναι μαζι σας, για να σας δώσει κάθε απαραίτητη πληροφορία.Μεταφορα στο ξενοδοχειο
και τακτοποιηση στα δωματια.
2η ημέρα: ΛΙΜΝΕΣ Β.ΙΤΑΛΙΑΣ - ΚΟΜΟ – ΛΟΥΓΚΑΝΟ – ΛΙΜΝΗ MAGGIORE
Αναχωρηση για την πόλη του μεταξιού, που είναι από τις ομορφότερες της Ιταλίας,
χτισμένη στις όχθες της ομώνυμης λίμνης, το Κόμο. Στην περιήγησή μας, θα δούμε τον
Καθεδρικό Ναό, το Παλιό Δημαρχείο, το ναό Σαν Φεντέλε, την παραδοσιακή πλατεία
του ιστορικού κέντρου με τα μεσαιωνικά κτίρια, θα περπατήσουμε στον παραλίμνιο
δρόμο. Συνεχίζουμε για την Ελβετία και για την ιταλόφωνη περιοχή της χώρας. Η πιο
χαρακτηριστική και τουριστική πόλη εδώ είναι το Λουγκάνο, κτισμένο στην ομώνυμη
λίμνη. Σύντομη στάση. Θα δούμε το καθεδρικό ναό του Αγ. Λαυρέντιου, την Κεντρική
πλατεία της Μεταρρύθμισης, το Δημοτικό πάρκο με τη Βίλλα Τζίανη και το Συνεδριακό
Κέντρο. Τελειώνοντας, αναχωρούμε για τη λίμνη Maggiore, που βρίσκεται στη νότια
πλευρά των Άλπεων και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη λίμνη της Ιταλίας. Οργιώδες πράσινο
που θα σας εντυπωσιάσει, καθώς η περιοχή είναι κατάφυτη με μεσογειακή βλάστηση
και εξωτικά φυτά. Η λίμνη Maggiore είναι ακόμη γνωστή από το σπουδαίο μυθιστόρημα
«Αποχαιρετισμός στα Όπλα» του Έρνεστ Χέμινγουεϊ (Ernest Hemingway), όταν ο
πρωταγωνιστής και η ερωμένη του πρέπει να διασχίσουν τη λίμνη κωπηλατώντας για
να ξεφύγουν από την ιταλική αστυνομία (Καραμπινιέρι). Ελπίζουμε εσείς να μην έχετε
τέτοιου είδους μπλεξίματα.Επιστροφη στο Μιλανο και χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση.
Διανυκτέρευση.

Μπολώνια

ΗΜΕΡΕΣ
16/4

3η ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΒΕΡΟΝΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ (ΜΕΣΤΡΕ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πολη του Μιλάνου,,
όπου θα δούμε το Castello d’ Angelo, τις εμπορικές
οδούς Dante και Vittorio Emmanuelle II, την περίφημη
Σκάλα, το χρυσό τετράγωνο της μόδας, το Δημαρχείο
και το εντυπωσιακό Ντουόμο.Συνεχιζουμε για την πόλη
των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ, τη γραφική Βερόνα.
Θα θαυμάσουμε τη Ρωμαϊκή αρένα, τις πλατείες Ντέλε
Έρμπε και Ντέι Σινιόρι, οι οποίες περιβάλλονται από
άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά κτίρια και φυσικά το
αρχοντικό των Καπουλέτων με το θρυλικό μπαλκόνι
της Ιουλιέτας.Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας στην
περιοχή του Μέστρε και τακτοποίηση στα δωμάτια μας.
Διανυκτέρευση.
4η ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στη πανέμορφη
Βενετία, που είναι χτισμένη πάνω σε 119 νησιά, τα οποία
περιτριγυρίζονται από γραφικά κανάλια και ενώνονται με
μικρές γέφυρες. Μια πόλη ρομαντική και υπέροχη, μια
πόλη μουσείο. Κανάλια και γεφυράκια, παλάτια, μουσεία
και αίθουσες τέχνης, μια ατμόσφαιρα τόσο υγρή και
τόσο ρομαντική ταυτόχρονα, τόσο όμορφη αλλά και
τόσο σκοτεινή. Θα μεταβούμε στο Τρονκέττο και με
βαπορέτα θα φτάσουμε στην πλατεία Αγίου Μάρκου με
τον ομώνυμο επιβλητικό ναό. Θα δούμε το παλάτι των
Δόγηδων, τον πύργο του Ρολογιού των Μαυριτανών, την
γέφυρα των στεναγμών και την ορθόδοξη εκκλησία του
Αγίου Γεωργίου. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο
ξενοδοχείο.
5η ημέρα: ΠΑΝΤΟΒΑ - ΜΠΟΛΩΝΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Πρωινό και αναχώρηση για την φοιτητούπολη Πάντοβα, η
αρχαιότερη πιθανόν πόλη της βόρειας Ιταλίας, σύμφωνα
με την ημερομηνία ίδρυσης της, τον 12ο αιώνα π.Χ. από
τους Τρώες. Θα δούμε το φημισμένο πανεπιστήμιό της
(ένα από τα αρχαιότερα της Ευρώπης), την μεγαλοπρεπή
Βασιλική του Αγίου Αντωνίου με τους Βυζαντινούς
τρούλους και τον πολυτελή εσωτερικό διάκοσμο που
θεωρείται από τους σημαντικότερους λατρευτικούς
χώρους της Ιταλίας και τέλος την Prato della Valle, μια
ελλειπτική πλατεία 88.000 τετραγωνικών μέτρων, η
οποία θεωρείται η δεύτερη μεγαλύτερη της Ευρώπης.
Συνεχιζουμε
για την Μπολωνια. Θα περιηγηθουμε
στο κέντρο της πόλης οπου δεσπόζουν δύο πύργοι :
ο μεγαλύτερος είναι ο πύργος των Asinelli (102 μέτρα
ύψος) και ο μικρότερος των Garisenda (49 μέτρα ύψος).
Θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της που είναι το
μεγαλύτερο της Ευρώπης μετά της Βενετίας. Χρόνος
ελεύθερος. Μεταφορα στο αεροδρομιο για την πτηση
της επιστροφης.
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Μπολώνια

Ιδανικός συνδυασμός πτήσεων.
Αναχώρηση για Μιλάνο & επιστροφή από Μπολώνια

Φλωρεντία

5

Κόμο

ΛΟΜΒΑΡΔΙΑ-ΤΟΣΚΑΝΗ

ΗΜΕΡΕΣ

ΜΙΛΑΝΟ-ΚΟΜΟ-ΛΟΥΓΚΑΝΟ-ΓΕΝΟΒΑ
ΠΙΖΑ-ΠΑΒΙΑ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ-ΜΠΟΛΩΝΙΑ
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1η ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο <Μακεδονία> και απευθείας πτήση για τo
Mπεργκαμο.Συντομη νυχτερινη περιηγηση στην πολη της μοδας, το φημισμενο
Μιλανο. Ο συνοδός μας είναι μαζι σας, για να σας δώσει κάθε απαραίτητη
πληροφορία.Μεταφορα στο ξενοδοχειο και τακτοποιηση στα δωματια.
2η ημέρα: ΛΙΜΝΕΣ Β. ΙΤΑΛΙΑΣ - ΚΟΜΟ – ΛΟΥΓΚΑΝΟ - ΜΙΛΑΝΟ
Αναχωρηση για την πόλη του μεταξιού, που είναι από τις ομορφότερες της Ιταλίας,
χτισμένη στις όχθες της ομώνυμης λίμνης, το Κόμο. Στην περιήγησή μας, θα δούμε
τον Καθεδρικό Ναό, το Παλιό Δημαρχείο, το ναό Σαν Φεντέλε, την παραδοσιακή
πλατεία του ιστορικού κέντρου με τα μεσαιωνικά κτίρια, θα περπατήσουμε στον
παραλίμνιο δρόμο. Συνεχίζουμε για την Ελβετία και για την ιταλόφωνη περιοχή
της χώρας. Η πιο χαρακτηριστική και τουριστική πόλη εδώ είναι το Λουγκάνο,
κτισμένο στην ομώνυμη λίμνη. Σύντομη στάση. Θα δούμε το καθεδρικό ναό του
Αγ. Λαυρέντιου, την Κεντρική πλατεία της Μεταρρύθμισης, το Δημοτικό πάρκο με
τη Βίλλα Τζίανη και το Συνεδριακό Κέντρο.Επιστροφη στο Μιλανο,όπου θα δούμε
το Castello d’ Angelo, τις εμπορικές οδούς Dante και Vittorio Emmanuelle II, την
περίφημη Σκάλα, το χρυσό τετράγωνο της μόδας, το Δημαρχείο και το εντυπωσιακό
Ντουόμο.
3η ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΠΑΒΙΑ - ΓΕΝΟΒΑ - ΠΙΖΑ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Παβια (πασίγνωστη για το πανεπιστήμιό της)
οπου θα εχουμε μια συντομη περιηγηση.Θα δουμε το γοτθικο φρουριο Καστελο
Βισκοντι,τον Καθεδρικο ναο,την παλια γεφυρα.Επομενος σταθμος η Γενοβα, η
επονομαζόμενη “la Superba” (η Εκπληκτική).Θα ακολουθήσει η περιήγηση στα
κυριότερα αξιοθέατα στο ιστορικό κέντρο της πόλης όπως τα μνημεία Λότζα ντέϊ
Μερκάντι, Πόρτα Σοπράνα, το σπίτι του Κολόμβου, το Παλάτσο Ντουκάλε, την
Πιάτσα Σαν Ματέο, τον καθεδρικό Ναό του Σαν Λορέντσο, την Πιάτσα Μπάνκι,
την Πιάτσα Ντε Φεράρι. Στη συνεχεια η διαδρομή μας θα είναι κατά μήκος του
ομορφότερου τμήματος της ανατολικής Ριβιέρας με τις κρημνώδεις ακτές με
κολπίσκους και μικρές παραλίες με αναβαθμίδες για την καλλιέργεια αμπελιών
με μεσαιωνικά χωριά. Διασχίζοντας ενα εντυπωσιακό σκηνικό που μεταξύ άλλων
σχηματίζουν τα «πέντε χωριά» καθώς τα Απέννινα καταλήγουν σχεδόν κάθετα στην
θάλασσα θα έρθουμε στην Πίζα που διαθέτει ένα σύνολο μοναδικών στο είδος τους
και φημισμένα σε όλο τον κόσμο κτιρίων για μια περιήγηση όπου θα γνωρίσουμε
την Piazza del Duomo με τον καθεδρικό ναό, το νεκροταφείο και το Βαπτιστήριο
αλλά κυρίως τον «κεκλιμένο πύργο». Το τελος της σημερινης διαδρομης ειναι η
Φλωρεντία, η γενέτειρα της ιταλικής Αναγέννησης, πόλη που έχει ανακηρυχτεί
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

Πίζα

Μιλάνο
4η ημέρα: ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Προγευμα και ξεκιναμε την περιήγησή μας στη πόλη της
Φλωρεντίας. Θα δούμε την Πιάτσα Σαν Τζιοβάνι με το
Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη και τον αναγεννησιακό
Καθεδρικό Ναό Σάντα Μαρία Ντελ Φιόρε, με τον περίφημο
τρούλο του Μπρουνελέσκι. Συνεχίζοντας, θα κατέβουμε
ως την Πιάτσα ντε λα Σινιορία, που στολίζει το σιντριβάνι
του Ποσειδώνα και αντίγραφο του αγάλματος του Δαβίδ
του Μιχαήλ Άγγελου. Εδώ βρίσκεται το Παλάτσο Βέκιο, που
στεγάζει σήμερα το Δημαρχείο της πόλης, και η Λότζα με
αγάλματα σπουδαίων Φλωρεντίνων γλυπτών. Συνεχίζουμε
για την περίφημη Πινακοθήκη Ουφίτσι, την ξακουστή και
πολυφωτογραφημένη γέφυρα Πόντε Βέκιο με τα αμέτρητα
κοσμηματοπωλεία, και την Πιάτσα Ρεπούμπλικα, μία από τις
κεντρικότερες πλατείες της Φλωρεντίας, με τη χαρακτηριστική
αψίδα Αρκόνε και τα ιστορικά καφέ Gilli και Paszkowski.
Χρόνος ελεύθερος για ψώνια στην αγορά του Σαν Λορέντζο
ή επίσκεψη στο Παλάτσο Πίττι, την πολυτελή κατοικία των
Μεδίκων.
5η ημέρα: ΜΠΟΛΩΝΙΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινο και αναχωρηση για την Μπολωνια.Θα περιηγηθουμε
στο κέντρο της πόλης οπου δεσπόζουν δύο πύργοι : ο
μεγαλύτερος είναι ο πύργος των Asinelli (102 μέτρα ύψος) και ο
μικρότερος των Garisenda (49 μέτρα ύψος). Θα περπατήσουμε
στο ιστορικό κέντρο της που είναι το μεγαλύτερο της Ευρώπης
μετά της Βενετίας. Μεταφορα στο αεροδρομιο για την πτηση
της επιστροφης

Οι τιμές ισχύουν βασει διαθεσιμότητας και early booking μεχρι 14 Μαρτίου

ΜΙΛΑΝΟ-ΛΙΜΝΕΣ ΛΟΜΒΑΡΔΙΑΣ-ΒΕΝΕΤΙΑ
Αναχ.

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

5 ΗΜΕΡΕΣ

Σελ 34 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Tιμή
Μονοκλ

Αερ. Εταιρία

Μιλάνο: KLIMA FIERE 4*
16/4

RYANAIR
449

Βενετία (Μέστρε):

365

585

HOLIDAY INN MARGHERA 4*

ΘΕΣ - MΙΛΑΝΟ 18.50 - 19.55
ΜΠΟΛΩΝΙΑ - ΘΕΣ 15.05 - 18.00

Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινο καθημερινά
+Σύνολο φόρων 145ε

Οι τιμές ισχύουν βασει διαθεσιμότητας και early booking μεχρι 14 Μαρτίου

ΛΟΜΒΑΡΔΙΑ-ΤΟΣΚΑΝΗ 5 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχ.

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Σελ 35

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

Tιμή
Μονοκλ

489

385

645

Αερ. Εταιρία

Μιλάνο: KLIMA FIERE 4*
16/4

RYANAIR

Φλωρεντία:
GRAND MEDITERRANEO 4*

ΘΕΣ - MΙΛΑΝΟ 18.50 - 19.55
ΜΠΟΛΩΝΙΑ - ΘΕΣ 15.05 - 18.00

Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινο καθημερινά
+Σύνολο φόρων 145ε

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.

