🚌😍🌏2ήμερο 23-24/02/2019 !
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ -ΜΕΤΣΟΒΟ!
(διαμονή στο κέντρο των Ιωαννίνων )
Μοναδική τιμή 🙃70 € κατά άτομο ‼️
-Παιδιά έως 5 ετών με δύο γονείς: ΔΩΡΕΑΝ
-Παιδιά από 6 ετών έως 12 ετών 40 €
-Μονόκλινο: +20€

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :
Σάββατο 23/2 αναχώρηση 8:00 το πρωί ξεκινάμε από το κέντρο της Αθήνας
Σταδίου 65 (στην Oμόνοια) , με τις απαραίτητες στάσεις για καφέ και φαγητό.
Συνεχίζουμε για το ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ Το Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας Παύλου
Βρέλλη, επίσης γνωστό και ως Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων, βρίσκεται στην
περιοχή των Ιωαννίνων. Σκοπός του καλλιτέχνη, ήταν να
αναπαραστήσει Ιστορικά γεγονότα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, σε
φυσικό μέγεθος μέσα στο μουσείο. Το Μουσείο φιλοξενεί περίπου 150 κέρινα
ομοιώματα και 36 ιστορικά θέματα εμπνευσμένα από σημαντικά γεγονότα της
Ελληνικής Ιστορίας. Έπειτα αναχωρούμε για το «διαμάντι» της Ηπείρου για τα
ΙΩΑΝΝΙΝΑ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας που βρίσκετε στο κέντρο της
πόλης! Ελεύθερος χρόνος για γνωριμία με την πόλη των Ιωαννίνων .
Κυριακή 24/2 απολαμβάνουμε το πρωινό μας στο ξενοδοχείο και έπειτα
αναχωρούμε για το «διαμάντι» της Ηπείρου Κτισμένο σε υψόμετρο 1.100
μέτρων, το ΜΕΤΣΟΒΟ είναι ένα ζωντανό γραφικό χωριό. Η κωμόπολη με την
μεγαλύτερη πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά στην Πίνδο . Ελεύθερος
χρόνος για βόλτα και φαγητό στις παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής με
εκπληκτικές γεύσεις .Νωρίς το απόγευμα αναχωρούμε για Αθήνα μετά από ένα
από όμορφο διήμερο .

😲Περιλαμβάνονται:
✔️Όλες οι μεταφορές μας με σύγχρονο, κλιματιζόμενο πούλμαν
✔️1 διανυκτέρευση στο ALEXIOS 3*(στο κέντρο των ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
✔️1 πρωινό σε μπουφέ
✔️Αρχηγός- Συνοδός του γραφείου
✔️ΦΠΑ
⛔ΔΕΝ περιλαμβάνονται:
-Προσωπικά έξοδα, και ότι αναφέρεται προαιρετικό στο πρόγραμμα. .
-Φόρος διανυκτέρευσης : 1,5€ το δωμάτιο. Πληρώνεται υποχρεωτικά στη
ρεσεψιόν ατομικώς με το Check Out .
☎️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 μέχρι 11/02!Μετά από τη
συγκεκριμένη ημερομηνία τα χρήματα της προκαταβολής δεν επιστρέφοντα

