ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ,ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑ-ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ-ΝΕΑΠΟΛΗ!
ΜΟΝΟ ΜΕ 75 € ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ ! Αναχωρήσεις 22-23/6&20-21/7&14-15/9
Φοιτητές & Άνεργοι : 65
-Παιδιά έως 5 ετών με δύο ενήλικες ΔΩΡΕΑΝ
-Παιδιά από 6 έως 10 ετών 45 ΕΥΡΩ
-Μονόκλινο : + 20 ΕΥΡΩ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :
Σάββατο αναχώρηση στις 8:00 το πρωί από το κέντρο της Αθήνας Σταδίου 65 (Oμόνοια
)ξεκινάμε την εκδρομή μας, με ενδιάμεση στάση για καφέ. Πρώτη μας στάση στην
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ,ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑ μια εμπειρία που θα σας μαγέψει μια μικρή ιστορική
πόλη του Nομού Λακωνίας,το «πέτρινο καράβι» του Γιάννη Ρίτσου, η όμορφη
Μονεμβασιά, στέκει καρτερικά, ζει στο παρελθόν της και σε ταξιδεύει στον χρόνο,
γοητευέσαι από τα παλιά αρχοντικά, τις περίτεχνες βυζαντινές εκκλησιές, περπατάς στα
πέτρινα καλντερίμια και περνάς σκυφτά κάτω από τις παλιές χαμηλές καμάρες με τις
εντυπωσιακές αψίδες και τα οικόσημα, τα οποία δίνουν τη δική τους αίγλη στο
παραμύθι που αφήνεσαι να ζήσεις. Εκεί θα επισκεφθούμε το κάστρο και θα έχουμε
ελεύθερο χρόνο για βόλτα, καφέ ,φαγητό. Έπειτα αναχωρούμε για τακτοποίηση και
ξεκούραση στο πανέμορφο ξενοδοχείο στην ΝΕΑΠΟΛΗ. Ελεύθερος χρόνος,
διανυκτέρευση.
Κυριακή μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο επιβιβαζόμαστε στο πούλμαν στην Πούντα
Λακωνίας. Επιβιβαζόμαστε στο καραβάκι και περνάμε με το πούλμαν στην
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟ, άφιξη στην ομορφότερη παραλία του Σίμου είναι ίσως ο μοναδικός,
αλλά καθόλου αμελητέος λόγος για να διασχίσει κανείς τη λακωνική γη με τελικό
προορισμό το μικρό νησί στο νοτιανατολικό άκρο της Πελοποννήσου.Αυτή η εξωτική
λωρίδα γης με τα τιρκουάζ νερά, τους λευκούς αμμόλοφους.Η αλήθεια είναι πως αυτό
το νησάκι των 19 τ.χλμ. δείχνει να μην αγαπάει την πολλή φασαρία. Άλλωστε, εδώ θα
έρθετε για παραδεισένια μπάνια. Εν συνεχεία αναχώρηση για τη χώρα της
Ελαφονήσου, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στο γραφικό λιμανάκι, που είναι και ο
μοναδικός οργανωμένος οικισμός, με την όμορφη περαντζάδα και τα πολύχρωμα
καΐκια που προμηθεύουν τα λιγοστά ταβερνάκια με φρέσκα θαλασσινά. Επιστροφή
στην Πούντα με το καραβάκι και επιστροφή για Αθήνα με τις καλύτερες εντυπώσεις και
αναμνήσεις από ένα υπέροχο διήμερο !

Περιλαμβάνονται:
-1 διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο
-Πρωινό σε μπούφε
-Αρχηγό-Συνοδό του γραφείου μας καθ'όλη τη διάρκεια της εκδρομής
-Μετάβαση στην παραλία του ΣΙΜΟΥ και στην χώρα της ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ
-Τα εισιτήρια του ferry boat μετάβαση και επιστροφή
-ΦΠΑ
ΔΕΝ περιλαμβάνονται:
-Λοιπά ατομικά έξοδα
-Φόρος διαμονής ξενοδοχείου

☎️Για κρατήσεις η περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνήσετε στο 2103242398-2155003660 ή 6975404060 (οι κρατήσεις θα γίνουν
μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων )
🏧ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 110/002342-67 (ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΘΝΙΚΗ) Για online πληρωμές ή καταθέσεις από άλλες τράπεζες:IBAN:
GR3701101100000011000234267
🏧ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 5044085876614 (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) Για online πληρωμές
ή καταθέσεις από άλλες τράπεζες: IBAN: GR6601720440005044085876614
Όνομ/μο Λογαριασμού: Δημήτρης Ζάππας
(σε περίπτωση κατάθεσης ή μεταφοράς από άλλη τράπεζα, το κόστος εμβάσματος
4€💵 την χρεώνεται ο καταθέτης , και το υπολογίζετε έξτρα στην κατάθεση)
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΦΗΝΕΤΕ ΕΠΩΝΥΜΟ & ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ προς αποφυγήν λάθους.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΜΗΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΚΡΑΤΗΣΗ, για να αποφύγουμε
ελλείψεις στην οργάνωση. Η μπορείτε να μας επισκεφτείτε στο γραφείο μας στην
ΑΙΟΛΟΥ 104 στον 5 όροφο 510 γραφείο.. Δυνατότητα προκαταβολής 40€ 💵το άτομο,
και εξόφληση μετά την αναχώρησή μας, στο πούλμαν.
⛔Επιστροφές χρημάτων ΜΟΝΟ για ακυρώσεις 10 μέρες πριν την εκδρομή !Μετά από
τη συγκεκριμένη ημερομηνία τα χρήματα της προκαταβολής δεν επιστρέφονται

