3 Σεπτεμβρίου 2020

2 ΗΜΔΡΗ ΟΓΙΚΗ ΔΚΓΡΟΜΗ

ΜΤΣΡΑ – ΓΤΘΔΙΟ
ΔΛΑΦΟΝΗΟ – ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ

ΑΝΑΥΩΡΗΗ : 03/10/20
1η ΗΜΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ – ΜΤΣΡΑ – ΓΤΘΔΙΟ
πγθέληξσζε λσξίο ην πξσί θαη αλαρώξεζε κε πξννξηζκό ην Μπζηξά, 5ρικ δπηηθά ηεο πάξηεο.
Δθεί ζα επηζθεθζνύκε ηε λεθξή Βπδαληηλή πνιηηεία, νιόθιεξε έλα ππαίζξην κνπζείν, αδηάςεπζηε
καξηπξία κηαο ιακπξήο επνρήο. ηε ζπλέρεηα ειεύζεξνο ρξόλνο γηα θαθέ . ηε ζπλέρεηα ζα
επηζθεθηνύκε γξαθηθό Γύζεην. Με άξσκα παξαδνζηαθό, αιιά θαη ζύγρξνλε ρξνηά, ην Γύζεην
απνηειεί ηε κεγαιύηεξε θαη κηα από ηηο νκνξθόηεξεο πόιεηο ηεο Μάλεο. Θα ζαπκάζνπκε ηα παλιά,
διώροθα και ηριώροθα νεοκλαζικά αλλά και ζηην πξνθπκαία ζα δνθηκάζνπκε παξαδνζηαθέο
γεύζεηο κε θόλην ηε ζάιαζζα. ρεηηθή παξακνλή γηα πξναηξεηηθό γεύκα. πλερίδνπκε γηα ην
μελνδνρείν καο, ζηελ παξαιία Μαπξνβνπλίνπ, ηαθηνπνίεζε, ειεύζεξνο ρξόλνο έσο ην δείπλν καο,
δηαλ/ζε.
2η ΗΜΔΡΑ: ΓΤΘΔΙΟ – ΠΟΤΝΣΑ - ΔΛΑΦΟΝΗΟ – ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ - ΑΘΗΝΑ
Μεηά ην πξσηλό αλαρώξεζε γηα ηελ Πνύληα όπνπ ζα επηβηβαζηνύκε ζην θεξηκπόη γηα
ΔΛΑΦΟΝΗΟ, άθημε ζηε ρώξα ειεύζεξνο ρξόλνο γηα ην θαθεδάθη καο. ηε ζπλέρεηα ζα
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επηβηβαζηνύκε ζην fb γηα λα επηζηξέςνπκε ζηελ Πνύληα όπνπ ζα επηβηβαζηνύκε ζην πνύικαλ γηα
λα θαηεπζπλζνύκε πξνο ηε Μνλεκβαζηά. Φζάλνληαο, κπξνζηά ζηα κάηηα καο, εκθαλίδεηαη ε
αλεπαλάιεπηε εηθόλα ηνπ βξάρνπ ηεο Μνλεκβαζηάο πνπ επάλσ εμαθνινπζεί λα δεη ζθαξθαισκέλε
ε κεζαησληθή βπδαληηλή θαη ελεηηθή θαζηξνπνιηηεία, όπνπ κε ρακειή γέθπξα γίλεηαη ε ζύλδεζε κε
ηελ αθηή. Από ην θεληξηθό εκπνξηθό θαιληεξίκη κέρξη ηηο επάιμεηο ηνπ δηπινύ ηνίρνπο ζπλαληάκε
ιηζόζηξσηα δξνκάθηα. Αξρνληηθά, αςίδεο, ελεηηθά νηθόζεκα, βπδαληηλέο εθθιεζίεο κε
ζεκαληηθόηεξεο ηνπ Διθνκέλνπ Υξηζηνύ θαη ηεο Αγ. νθίαο & ζπίηηα κε εμώζηεο ζην πέιαγνο
ζπλζέηνπλ έλα απαξάκηιιν ηνπίν. Παξακνλή γηα ην πξναηξεηηθό καο κεζεκεξηαλό γεύκα. ηε
ζπλέρεηα αλαρώξεζε γηα ηελ επηζηξνθή καο ζηελ Αζήλα έρνληαο ζύληνκεο ζηάζεηο γηα θαθέ θαη
μεθνύξαζε. Άθημε κε ηηο θαιύηεξεο εληππώζεηο.

TIMH ΑΝΑ ΣΤΠΟ ΓΩΜΑΣΙΟΤ
ΓΙΚΛΙΝΟ/ΣΡΙΚΛΙΝΟ ΓΩΜΑΣΙΟ

95 €

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΓΩΜΑΣΙΟ

115 €

ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ :
- Πνιπηειέο πνύικαλ γηα όιε ηε δηάξθεηα εθδξνκήο ( πιεξεί ηηο πξνϋπνζέζεηο απνιύκαλζεο /
θαζαξηόηεηαο, κε αληηζεπηηθό ζηελ είζνδν, πιεξόηεηα ζην 65 % ) ζύκθσλα κε ην πξσηόθνιιν
- Γηακνλή ζην επηιεγκέλν
μελνδνρείν
Stavros Tou Notou Boutique Hotel :
https://stavrostounotou.com/
- πξσηλό θαζεκεξηλά ( όπσο ζα νξίδεη ην πξσηόθνιιν )
- ΓΔΙΠΝΟ ζε ηαβέξλα ( όπσο ζα νξίδεη ην πξσηόθνιιν )
- Αξρεγόο / πλνδόο
- Αζθάιεηα αζηηθήο / επαγγεικαηηθήο επζύλεο TOUR OPERATOR
- ηαμηδησηηθή αζθάιηζε – ΓΩΡΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ ΜΑ
- εηζηηήξην FB γηα/ από ηελ Διαθόλλεζν
- θόξνο δηακνλήο – ΓΩΡΟ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ ΜΑ

ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ :


Eίζνδνη ζε κνπζεία, αμηνζέαηα θαη αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, πνηά, θηινδσξήκαηα θαη ό,ηη
αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό.
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