🤩😀Μοναδικό διήμερο 16-17/2/2019!
➡️Για την κοπή της πίτας του γραφείου μας ⬅️
Αράχωβα-Χιονοδρομικό Παρνασσού--Δελφοί-ΝαύπακτοΓαλαξίδι 😍 !Μοναδική τιμή 65€ κατά άτομο με δείπνο ,κρασί και
μουσική ! Δώρα και εκπλήξεις σας περιμένουν σε αυτό το διήμερο !
-Παιδιά έως 5 ετών με δύο ενήλικες ΔΩΡΕΑΝ
-Παιδιά από 6 έως 12 ετών : 35 €
-Μονόκλινο : + 20 €
Πρόγραμμα
Αναχώρηση στις 8:00 το πρωί από το κέντρο της Αθήνας Σταδίου 65
(κοντά στην Oμόνοια) ξεκινάμε την εκδρομή μας, για το ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ
ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ. Ο Παρνασσός έχει υψόμετρο 2.457 μέτρα, με υψηλότερη
κορυφή την Λιάκουρα, και είναι ένα από τα υψηλότερα βουνά της
Ελλάδας. Θα παραμείνουμε εκεί για παιχνίδι και να απολαύσουμε τον
καφέ μας! Εν συνεχεία θα αναχωρήσουμε για την κοσμοπολίτικη
ΑΡΑΧΩΒΑ! Όπου είναι χτισμένη αμφιθεατρικά στις νότιες απολήξεις του
όρους Παρνασσός, αποτελεί αναμφισβήτητα έναν από τους πιο
δημοφιλείς πόλους έλξης για τον ελληνικό ορεινό τουρισμό. Ένα ορεινό
τουριστικό θέρετρο που δεν της λείπει σχεδόν τίποτε, αρκετά γραφικός
οικισμός με παραδοσιακά σπίτια, στενά σοκάκια, ξενοδοχεία για όλα τα
βαλάντια, αμέτρητες ταβέρνες και άφθονα ψητοπωλεία και άλλα τόσα
καφενεία, ζαχαροπλαστεία εκεί θα έχουμε αρκετό ελεύθερο χρόνο να
απολαύσουμε την κωμόπολη. Το απογευματάκι αναχώρηση για το
ξενοδοχείο μας στην πόλη των Δελφών.
Το βράδυ θα διασκεδάσουμε σε μαγαζί στους Δελφούς με πλούσιο
φαγητό,ποτό και μουσική για να κόψουμε και την πίτα μας όπου και θα
έχουμε μοναδικά δώρα !
Κυριακή 17/2 απολαμβάνουμε το πρωινό μας στο ξενοδοχείο μας , έπειτα
αναχώρουμε για το πανέμορφο ΓΑΛΑΞΙΔΙ. Χαρακτηρισμένος ως
παραδοσιακός οικισμός από το 1978, το Γαλαξίδι έχει μια αρχοντική
ομορφιά που σε ταξιδεύει. Το λιμάνι του κουβαλά ακόμη την αίγλη από
τις εποχές που ήταν γεμάτο μπρατσέρες, σκούνες και λόβερ αραγμένα

αρόδου και οι γυναίκες μπάλωναν τα πανιά στα ειδικά διαμορφωμένα
μονόχωρα σαλόνια του πρώτου ορόφου των αρχοντικών. Σχεδόν έναν
αιώνα μετά, η ζωή κινείται σε άλλους ρυθμούς και το Γαλαξίδι είναι
πλέον μια ήσυχη κωμόπολη. Αξίζει να κάνουμε τον υπέροχο περίπατο
δίπλα στη θάλασσα από το κεντρικό λιμάνι προς τον πευκόφυτο λόφο.
Συνεχίζουμε για Χτισμένη στους πρόποδες της Πίνδου αλλά και στην
είσοδο του Κορινθιακού Κόλπου. Στη Ναύπακτο ο χρόνος φαίνεται σαν
να έχει σταματήσει. Η πόλη συνδυάζει μοναδικά το βουνό με τη θάλασσα
κι αυτό είναι ένα από τα σημαντικά της προνόμια. Θα έχουμε χρόνο για
να περπατήσουμε στο γραφικό βενετσιάνικο λιμάνι και το Στενοπάζαρο
και ανηφορίσουμε προς το κάστρο, περνώντας από την παλιά πόλη και
τα πλακόστρωτα καλντερίμια της και να απολαύσουμε το φαγητό μας
στις πολλές ταβέρνες. Το απόγευμα επιστροφή στην Αθήνα μέσω της
γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου και μέσω Ε.Ο Αθηνών-Κορίνθου μετά από ένα
πανέμορφο διήμερο με πολλά χαμόγελα .
✅Περιλαμβάνονται:
-Όλες οι μεταφορές μας με σύγχρονο, κλιματιζόμενο πούλμαν
-1 διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο Hermes Hotel 3*, στην πόλη των
Δελφών
-Πρωινό σε μπουφέ
-Συνοδός του γραφείου μας
-ΦΠΑ
-Δείπνο φαγητό , κρασί και μουσική
ΔΕΝ περιλαμβάνονται:
-Φαγητό, προσωπικά έξοδα, και ότι δεν αναφέρεται ρητώς στο
πρόγραμμα.
-Φόρος διανυκτέρευση
☎️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 35€ 💵το άτομο, και εξόφληση μετά
την αναχώρησή μας, στο πούλμαν. ⛔Επιστροφές χρημάτων ΜΟΝΟ για
ακυρώσεις μέχρι 4/2!
Μετά από τη συγκεκριμένη ημερομηνία τα χρήματα της προκαταβολής
δεν επιστρέφονται .

