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ΜΟΣΧΑ-ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΟΣΧΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μόσχα. Άφιξη στην Μόσχα
και συνάντηση με την ξεναγό μας. Μεταφερόμαστε στο ξενοδοχείο,
Τακτοποίηση στα δωμάτια, διανυκτέρευση.
2η ημέρα: ΜΟΣΧΑ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΣΕΡΓΚΙΕΒ ΠΟΣΑΝΤ
(προαιρετικά)
Μετά το πρωινό θα συνεχίσουμε την γνωριμία μας με την Μόσχα. Θα
περάσουμε από τις κεντρικές λεωφόρους Οχόντι Ριάντ, Τβερσκάια, Νόβι
Αρμπάτ θα δούμε τους επιβλητικούς πύργους της εποχής του Στάλιν,
την Εθνική Βιβλιοθήκη, το Ιστορικό μουσείο ,το Μανέζ και την Δούμα, το
δημαρχείο της Μόσχας και το άγαλμα του πρίγκιπα Γιούρι Ντολγκορούκι.
Θα δούμε επίσης την Πλατεία Τεατράλναγια, γνωστή ως πλατεία των
θεάτρων, στην οποία δεσπόζει το θέατρο Μπολσόι καθώς επίσης και
το θέατρο Μάλι. Θα ανηφορίσουμε στους λόφους του Λένιν, όπου
βρίσκεται το γνωστό Πανεπιστήμιο Λομονόσωφ και θα θαυμάσουμε το
Πανόραμα της πόλης. Στη συνέχεια θα περπατήσουμε την «Γέφυρα του
Πατριάρχη», για να επισκεφτούμε τον Καθεδρικό Ναό ολόκληρης της
Ρωσίας, τον . Ναό του Σωτήρος Χριστού. Στο τέλος θα επισκεφτούμε την
λίμνη με τους κύκνους που βρίσκεται στο περίβολο της Ιεράς Μονής
Νοβοντιέβιτσι. Θα καταλήξουμε στην Κόκκινη Πλατεία, και στο Ναό
της Αγίας Σκέπης της Παναγίας ,γνωστός και ως ναός του Αγ. Βασιλείου
(1560), με τους εννέα πολύχρωμους τρούλους. Τέλος καταλήγουμε στο
πολυκατάστημα Γκουμ όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να κάνουμε
βόλτα και να απολαύσουμε τον καφέ μας. Όποιος ενδιαφέρεται , κατόπιν
συνεννόησης με τον αρχηγό, μπορεί να επισκεφτεί το Μαυσωλείο του
Λένιν που βρίσκεται στην Κόκκινη Πλατεία. Για όποιον το επιθυμεί,
υπάρχει η δυνατότητα για μια προαιρετική εκδρομή στο Σεργκιέβ Ποσάντ:
Περίπου 70 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μόσχας στο Ζαγκόρσκ,
που ονομάζεται και Σεργκιέβ Ποσάντ.. Το μοναστήρι του Ζαγκόρσκ, που
ήταν για πολλούς αιώνες πνευματικό και καλλιτεχνικό κέντρο, θεωρείται
το Βατικανό της ορθόδοξης ρωσικής εκκλησίαςΘα ξεναγηθούμε στο
μοναστηριακό συγκρότημα της Αγίας Λαύρας της Αγίας Τριάδος. Επίσης
θα επισκεφτούμε το μοναστήρι του Αγίου Σεργίου . ο βράδυ προαιρετική
νυχτερινή βόλτα στη Μόσχα (MOSCOW by night) που θα σας ξαφνιάσει
και θα σας εντυπωσιάσει και για αρχή σας προτείνουμε να δοκιμάσετε
ανεπιφύλακτα μια παγωμένη βότκα.Επιστροφή στο ξενοδοχείο δείπνο,
διανυκτέρευση.
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3η ημέρα: ΜΟΣΧΑ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΜΕΤΡΟ - ΚΡΕΜΛΙΝΟ - ΑΡΜΠΑΤ
Μετά το πρωινό, θα μεταφερθούμε στον Κρεμλίνο με το φημισμένο μετρό
της Μόσχας, γνωστό ως Υπόγειο παλάτι. Οι περισσότεροι σταθμοί, ειδικά
αυτοί που δημιουργήθηκαν τα πρώτα χρόνια, με τις τοιχογραφίες τους,
τα αγάλματα, τα βιτρό, τα μωσαϊκά και τα ψηφιδωτά τους, είναι αληθινά
έργα τέχνης και αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της
πόλης, γεγονός που συνιστά παγκόσμια πρωτοτυπία! Ο βαθύτερος
σταθμός (Παρκ Πομπέντι) βρίσκεται 84 μέτρα κάτω από την επιφάνεια
της γης και οι κυλιόμενες σκάλες έχουν μήκος 126 μέτρα... Φτάνοντας
στο Κρεμλίνο την άλλοτε κατοικία των τσάρων, στην πραγματικότητα μια
μικρή πόλη μέσα σε μια μεγαλούπολη, θα δούμε τις γραφικές εκκλησίες
του 15ου και του 16ου αιώνα με γνήσια Ρωσική αρχιτεκτονική, τους
καθεδρικούς της Ανάληψης και του Ευαγγελισμού και τον καθεδρικό
του Αρχάγγελου, το περίφημο Τσάρο-Κανόνι και την Τσάρο-Καμπάνα,
το Μέγαρο των Συνεδρίων, τα κτήρια των υπηρεσιών του Προέδρου
της Ρωσίας και το Προεδρικό μέγαρο. Στην συνέχεια, καταλήγουμε
στον Πεζόδρομο Στάρι Αρμπάτ, έναν από τους παλιότερους δρόμους
της Μόσχας, όπου θα έχουμε χρόνο για να τον περπατήσουμε ή να
απολαύσουμε τον καφέ μας σε κάποιο από τα πολλά καφέ, μπαρ και
εστιατόρια. Η συνοικία Αρμπάτ είναι μια από τις πλέον ενδιαφέρουσες
γειτονιές της Μόσχας, που απλώνεται γύρω από τον ομώνυμο πεζόδρομο.
Εδώ θα βρείτε πολλά εστιατόρια, ρώσικης και αρμένικης κουζίνας, μαζί
με τα παγκοσμιοποιημένα Hard Rock Cafe, Starbucs, Mac Donalds.
Υπάρχουν, επίσης, πολλά καταστήματα με ποιοτικά σουβενίρ, κοσμήματα
από κεχριμπάρι και κούκλες με παραδοσιακές ενδυμασίες. Πολύ κοντά
βρίσκεται η λεωφόρος Novy Arbat, η οποία θεωρείτο μέχρι το 2009
το «Λας Βέγκας» της Μόσχας, μιας και εδώ ήταν συγκεντρωμένα όλα
τα καζίνα. Σήμερα ο δρόμος έχει ερημώσει και τα καζίνο έχουν κλείσει
για να μεταφερθούν στο μέλλον σε κάποια περιοχή πολύ μακριά από τη
ρωσική πρωτεύουσα.πιστροφή στο ξενοδοχείο , δείπνο, διανυκτέρευση.
4η ημέρα: ΜΟΣΧΑ – ΙΖΜΑΪ́ΛΟΒΟ - ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
Μετά το πρωινό, εφόσον υπάρχει χρόνος, μπορούμε να κάνουμε μια
βόλτα στο κό πάρκο Ιζμαΐλοβο.. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα
πάρκα στην Μόσχα, . Στο κέντρο του πάρκου υπάρχει μία μεγάλη ξύλινη
εκκλησία. Πολύ κοντά είναι το παζάρι Izmailovsky Market με αναρίθμητα
αντικείμενα για να αγοράσει κανείς από το ταξίδι του στην Μόσχα. Στη
συνέχεια μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο για να μεταβούμε στην Αγ.
Πετρούπολη. Άφιξη στην «Τσαρίνα της Βαλτικής» και κατά την μεταφορά
μας στο ξενοδοχείο θα έχουμε και την πρώτη γνωριμία μας με την πόλη,
την οποία ίδρυσε ο Μ. Πέτρος πριν από τρεις αιώνες για να δώσει στην
αυτοκρατορία του μια έξοδο προς την θάλασσα του Βορρά. Ζωντανό
μουσείο της ρωσικής ιστορίας και ορθοδοξίας, αρχιτεκτονικό κόσμημα
και θησαυροφυλάκιο τέχνης, η Αγία Πετρούπολη. Mε το βάρος –αλλά και
την αίγλη– τριών αιώνων στις πλάτες της, η Αγία Πετρούπολη μπορεί να
υπερηφανεύεται για τη γοητεία της, μια γοητεία που δεν οφείλεται όμως
μόνο στην ιστορία της, όπως αυτή έχει διασωθεί στα χαρτιά, αλλά στην
καθημερινότητά της, που είναι τόσο ζωντανή όσο μια ρομαντική βόλτα
στις όχθες του ποταμού Νέβα. Η Αγία Πετρούπολη είναι σήμερα μία από
τις πιο καλοδιατηρημένες ιστορικές πόλεις της Ευρώπης.. Ιδρύθηκε το
1703 από τον Μεγάλο Πέτρο και αφιερώθηκε στον Άγιο Πέτρο –στον οποίο
οφείλει και τ’ όνομά της– με σκοπό να αποτελέσει τη νέα πρωτεύουσα
της χώρας. Η εκλογή της γι’ αυτόν το σκοπό οφειλόταν στη γεωγραφική
της θέση στη Βαλτική.. Σε αυτή τη θάλασσα οφείλει την τεράστια
οικονομική ακμή που γνώρισε τότε, αλλά και τη μοναδική γοητεία που
την τυλίγει μέχρι σήμερα. Το 1924 μετονομάστηκε σε Λένινγκραντ προς
τιμήν του Λένιν, ενώ το 1992 ξαναπήρε το παλιό της όνομα. Όποιο όνομα
όμως κι αν έφερε σε κάθε περίοδο της ( συχνά ταραγμένης ) ιστορίας
της, το δεδομένο είναι ένα: Η Αγία Πετρούπολη ήταν και είναι μοναδική!
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
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ΜΟΣΧΑ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΣΕΡΓΚΙΕΒ ΠΟΣΑΝΤ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΜΕΤΡΟ - ΚΡΕΜΛΙΝΟ
ΑΡΜΠΑΤ - ΠΕΤΡΟΠΑΥΛΟΦΣΚΙ - ΑΓ. ΙΣΑΑΚ - ΕΡΜΙΤΑΖ - ΠΕΤΡΟΝΤΒΟΡΕΤΣ
5η ημέρα: ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΕΤΡΟΠΑΥΛΟΦΣΚΙ - ΑΓ. ΙΣΑΑΚ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για ξενάγηση της πόλεως. Στο σημείο όπου ο ποταμός Νέβα εκβάλλει στη Βαλτική σχηματίζονται εκατοντάδες νησάκια.
Πάνω σε αυτά χτίστηκαν τα μεγαλειώδη μέγαρά της από διάσημους Ιταλούς και Γάλλους αρχιτέκτονες και στολίστηκαν από σπουδαίους διακοσμητές
και καλλιτέχνες της εποχής. Τα νησάκια αυτά ενώθηκαν μεταξύ τους με πανέμορφες γέφυρες –τριακόσιες τον αριθμό–, που ακόμη και σήμερα
αποτελούν θαυμάσιους χώρους περιπάτου. Τα βράδια, μάλιστα (όσο το επιτρέπει ο καιρός, καθώς το κρύο παγώνει τα νερά και κανένα πλοίο δεν
μπορεί να τα διασχίσει), ανυψώνονται για να επιτρέπουν στα εμπορικά πλοία να περνούν ελεύθερα μέσα από τα κανάλια. Τα πολυάριθμα μαγαζιά και
τα πολυκαταστήματα φανερώνουν ότι μετά την πτώση του κομουνισμού η Αγία Πετρούπολη είναι κι εκείνη μια πόλη πρώτα της Ευρώπης και μετά της
Ρωσίας. Στην ξενάγησή μας θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό του Αγ. Νικολάου των Ναυτικών, καθώς και την Εκκλησία του Καζάν. Τ’ όνομά της το πήρε
από την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας που ανακαλύφθηκε στο Καζάν το 1579, είναι σχεδιασμένος στα πρότυπα της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου
στη Ρώμη και κατά τη διάρκεια του κομμουνισμού χρησιμοποιήθηκε ως φιλο-μαρξιστικό «Μουσείο της Ιστορίας της θρησκείας και του Αθεϊσμού».
Θα δούμε επίσης το νεο-αναγεννησιακού ρυθμού κτίριο του Θεάτρου Μαρίινσκι, που ήταν η καρδιά της νυχτερινής διασκέδασης για την υψηλή
κοινωνία της προεπαναστατικής Ρωσίας και σήμερα στεγάζει τα διάσημα ομώνυμα μπαλέτα (γνωστά επί Σοβιετικής Ένωσης ως Μπαλέτα Κίροφ).Θα
περάσουμε από την κεντρική οδό της πόλης , τη μεγαλοπρεπή λεωφόρο Νιέφσκι, όπου η ιστορία της τσαρικής πρωτεύουσας παρελαύνει μπροστά σας
από τη γέννησή της μέχρι τα σημερινά χρόνια. Θαυμαστά παλάτια των αριστοκρατών της Τσαρικής Ρωσίας, μέγαρα ευγενών, θέατρα, βιβλιοθήκες
και εκκλησίες εναλλάσσονται με τράπεζες, λαμπερές μπουτίκ υψηλής ραπτικής, εστιατόρια, κινηματογράφους και πολυτελή ξενοδοχεία. Στο τέλος
της λεωφόρου, σ’ ένα μικρό νεκροταφείο, ο τάφος του Τσαϊκόφσκι αποτελεί ακόμη τόπο προσκυνήματος για χιλιάδες εραστές της μουσικής του.
Επιπλέον όπου κι αν στραφείτε, θα βρείτε γραφικά καφενεδάκια και μπαράκια, όπου θα απολαύσετε μπύρα, βότκα, καφέ, σπιτικά κέικ με φρούτα του
δάσους, μπλινί (μικρές κρέπες) με χαβιάρι ή σολομό, καταπληκτικά πιροσκί, αλλά και μπριός, τάρτες και σάντουιτς. Κατά την διάρκεια της ξενάγησης
θα θαυμάσουμε εξωτερικά το Ναό του Σωτήρος ή αλλιώς το Ναό του Ρέοντος Αίματος, την εντυπωσιακότερη της πόλης, καθώς μοιάζει πολύ με τον
Άγιο Βασίλειο στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας. Η περίτεχνη αρχιτεκτονική του σε στυλ ρωσικού μπαρόκ και ο πλούσιος εσωτερικός και εξωτερικός
του διάκοσμος με τα 7000τ.μ. ψηφιδωτών σε αφήνουν με το στόμα ανοιχτό. Το «αίμα» στο όνομα της εκκλησίας αναφέρεται στον Αλέξανδρο II, ο
οποίος δολοφονήθηκε στο σημείο αυτό, δίπλα στο κανάλι Griboedov, το 1881 από αναρχικούς. Ο γιος του, Αλέξανδρος III έχτισε την πολύχρωμα αυτή
εντυπωσιακή εκκλησία στη μνήμη του πατέρα του ξεκινώντας το 1883. Η αρχιτεκτονική ξεχωρίζει από την υπόλοιπη της Αγίας Πετρούπολης, καθώς
έχει μεσαιωνικό ρωσικό στυλ, με τους τοίχους και την οροφή της εκκλησίας να καλύπτονται με περίτεχνα ψηφιδωτά. Η γνωριμία μας με τη πόλη
συνεχίζεται με το Ναυαρχείο , την πανεπιστημιούπολη και πάρα πολλά άλλα αξιοθέατα. Στη συνέχεια θα ξεναγηθούμε στο εντυπωσιακό ιστορικό
φρούριο των Πέτρου και Παύλου, το λεγόμενο Πετροπαυλόφσκι, τη κοιτίδα της πόλης, που χτίστηκε από το Μεγάλο Πέτρο το 1703 στο νησάκι Hare
στη βόρεια όχθη του ποταμού Νέβα, για να προστατεύει τη νέα πρωτεύουσα που σκόπευε να χτίσει από πιθανές επιθέσεις των δυνάμεων της
Σουηδίας. Το φρούριο αυτό, που λειτούργησε μέχρι το 1919 ως φυλακή, «φιλοξένησε» πολλούς διάσημους κρατούμενους, όπως το γιο του Μεγάλου
Πέτρου πρίγκιπα Αλέξιο, τον Ντοστογιέφκσι, τον Τρότσκι, τον Γκόρκι κ.ά. Πρόκειται για την αρχική ακρόπολη και το αρχαιότερο ορόσημο της Αγίας
Πετρούπολης. Εντός του κάστρου βρίσκεται και ο αρχαιότερος ναός της Αγ. Πετρούπολης, ο Καθεδρικός Ναός των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και
Παύλου, που κατασκευάστηκε μεταξύ 1713 και 1733. Ο 125 σχεδόν μέτρων πύργος του στολίζεται από έναν χρυσό άγγελο, που κρατάει ένα σταυρό,
σύμβολο της Αγίας Πετρούπολης. Ο καθεδρικός ναός πραγματοποιεί τακτικές θρησκευτικές λειτουργίες. Εντός του Ναού θα θαυμάσουμε πολλά
τρόπαια από κατακτηθείσες πόλεις. Επίσης, εδώ βρίσκονται οι τάφοι των Τσάρων. Η ξενάγησή μας θα ολοκληρωθεί με τον μεγαλοπρεπή Καθεδρικό
Ναό του Αγ. Ισαάκ, τον μεγαλύτερο Ναό της Αγίας Πετρούπολης, χωρητικότητας 14.000 ατόμων, που χτίστηκε το 1818 από τον γάλλο αρχιτέκτονα
Richard de Montferrand και ήταν έμπνευση του Αλεξάνδρου Β’. Για να ολοκληρωθεί ο ναός, που χτιζόταν επί 40 χρόνια και για να μεταφερθεί από
τη Φινλανδία ο γρανίτης που χρησιμοποιήθηκε, χρειάστηκε να κατασκευαστούν ειδικά πλοία και ένας σιδηρόδρομος. Για την αποπεράτωσή του
χρησιμοποιήθηκαν 40.000 εργάτες και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και εντυπωσιακότερα μνημεία της πόλης. Ο εσωτερικός του διάκοσμος
είναι εξαιρετικά πλούσιος, και το βλέμμα προσελκύουν αμέσως οι γιγαντιαίοι κίονες από μαλαχίτη και λάπις λάζουλι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δείπνο και διανυκτέρευση.
6η ημέρα: ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ – ΕΡΜΙΤΑΖ - ΠΕΤΡΟΝΤΒΟΡΕΤΣ
Μετά το πρωινό , θα μεταφερθούμε στο Πετροντβορέτς, γνωστό και ως Πέτερχοφ, τα θερινά Ανάκτορα των τσάρων Ρομανώφ, στον κόλπο της
Φινλανδίας , το οποίο συναγωνίζεται σε ομορφιά και πολυτέλεια τις Βερσαλλίες. Στο Πετροντβορέτς βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα
ανακτόρων και πάρκων του 18ου και 19ου αιώνα με έκταση περίπου 1000 εκταρίων. Θα ξεναγηθούμε στο Μεγάλο Παλάτι το οποίο είναι χτισμένο
σε μέρος προνομιακό και διαθέτει μία πλούσια συλλογή έργων τέχνης. Από το Μεγάλο Παλάτι τρία τεράστια σιντριβάνια οδηγούν στον κάτω κήπο,
αληθινό έργο τέχνης. Εδώ κυριαρχεί ο μεγάλος Καταρράκτης με 37 επίχρυσα μπρούτζινα αγάλματα, 64 κρήνες και 142 σιντριβάνια. Το απόγευμα θα
επισκεφτούμε ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα μουσεία του κόσμου, το μουσείο του Ερμιτάζ, τα πρώην χειμερινά ανάκτορα της Τσαρικής
οικογένειας. Το μεγαλοπρεπές ανάκτορο της Μεγάλης Αικατερίνης, σήμερα έχει μετατραπεί σ’ ένα από τα σημαντικότερα μουσεία του κόσμου.
Τα έργα τέχνης ( πίνακες σπουδαίων ζωγράφων ), αλλά και οι βασιλικοί θησαυροί ( κοσμήματα κ.λπ. ) που φυλάσσονται στις αίθουσές του είναι
μοναδικά σε ομορφιά και αξία! Η συλλογή του περιέχει πάνω από τρία εκατομμύρια εκθέματα, από την προϊστορική εποχή ως τις μέρες μας. Εκεί
μπορείτε να δείτε τα αριστουργήματα του Leonardo da Vinci, του Raphael, του Rembrandt, του El Greco και πολλών άλλων καλλιτεχνών.Επιστροφή
στο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτέρευση. Δείπνο , διαν/ση.Προαιρετικά μπορείτε να παρακολουθήσετε φολκλορικό σόου σε κάποιο από τα παλάτια
της Αγίας Πετρούπολης.
7η ημέρα: ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
Μετά το πρωινό, μεταφορά στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση της επιστροφής.
Το βράδυ της Ανάστασης υπάρχει η δυνατότητα, για όσους το επιθυμούν, να μεταβούν με τον συνοδό της εκδρομής σε κοντινή εκκλησία, για να
παρακολουθήσουν την Λειτουργία και να γιορτάσουν την Ανάσταση του Ιησού. Αυγό και παραδοσιακό κόκκινο κερί θα σας δώσουμε εμείς

Οι τιμές ισχύουν βασει διαθεσιμότητας και early booking μεχρι 14 Μαρτίου

ΜΟΣΧΑ - ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
Αναχ.

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

7 ΗΜΕΡΕΣ

Σελ 50

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

Tιμή
Μονοκλ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
Αερ. Εταιρία

AEROFLOT
ΘΕΣ - ΜΟΣΧΑ 20.55 - 00.25
ΜΟΣΧΑ - ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 13.35 - 15.05

HOTELS 4*

17/4

850

695

1020

ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΜΟΣΧΑ 12.55 - 14.20
ΜΟΣΧΑ - ΘΕΣ 16.15 - 19.55
Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή μέχρι 8 κιλα και μια
βαλίτσα μέχρι 23 κιλά ανά άτομο

Πρωινό και ένα δείπνο καθημερινά.
+ Σύνολο φόρων 425 ευρώ

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.

