
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

Μετακινήσεις με καινούριο πολυτελές λεωφορείο, το οποίο πληροί όλες τις προδιαγραφές για άνετο
και ασφαλές ταξίδι με τήρηση όλων των υγειονομικών όρων
Διαμονή για 3 διαν/σεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας 
Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο 
Αρχηγός - συνοδός του γραφείου
Καρτέλα θέσεων για το λεωφορείο για να κάθεστε σε διαφορετικά σημεία ανά διαδρομή και να μην σας
παίρνει κανείς τη θέση!
Ασφαλιστική κάλυψη προσαρμοσμένη στις σύγχρονες συνθήκες

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

Είσοδοι σε αξιοθέατα και φόροι διαμονής οι οποίοι πληρώνονται στην υποδοχή του ξενοδοχείου: ανά
άτομο/ανά ημέρα: 2 αστέρων 0,50€, 3 αστέρων 1,50€, 4 αστέρων 3,00€, 5 αστέρων 4,00€
Δεν περιλαμβάνεται ασφάλιση covid .(αφορά το 70% της κάλυψης των εξόδων) Η ασφάλιση αυτή είναι
προαιρετική αλλά προτείνουμε να την πάρετε όσο ακόμα η πανδημία δεν έχει τελειώσει οριστικά. Για
να εξασφαλίσουμε για εσάς το καλύτερο αποτέλεσμα με ένα πλήρες πακέτο ασφάλισης, έχουμε έρθει σε
συμφωνία με την ΑΝΑΞ insurances προσφέροντας έναν συνδυασμό καλύψεων από την INTERAMERICAN
ιδιαίτερα σημαντικές οι καλύψεις για ακύρωση λόγω νόσησης πριν την αναχώρηση και η κάλυψη εξόδων
λόγω νόσησης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού Κόστος ανά άτομο : 20 ευρώ .
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4 ΗΜΕΡΕΣ
 

14 Απριλίου

PYROFANI ΒΟUTIQUE 4 keys
Πόλη Λευκάδας Πρωϊνό

Standard  185 165 95 270

Superior  210 190 95 310

NIRIKOS 3* 
Πόλη Λευκάδας 

 

Hμιδιατροφή 
 

Περιλαμβάνεται
Αναστάσιμο δείπνο 
& Πασχαλινό γεύμα 

225 195 95 290

Lefkada
Μετά το πρωινό μας παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής. Θα κάνουμε μια πρώτη στάση στα Σύβοτα, ένα από τα
κυριότερα παραθαλάσσια θέρετρα της Ηπείρου, με μεγάλο πλήθος τουριστών κατά τη διάρκεια της θερινής
περιόδου, όπου θα έχουμε χρόνο ελεύθερο για περιήγηση. Ο οικισμός των Συβότων είναι χτισμένος σε έναν μικρό
κόλπο στον οποίο βρίσκονται διάσπαρτες διάφορες νησίδες με παραλίες με κρυστάλλινα νερά και πράσινο ως τη
θάλασσα χαρακτηρίζοντάς τα ως σπάνιας φυσικής ομορφιάς τοποθεσία. Συνεχίζοντας τον δρόμο της επιστροφής
μας επισκεπτόμαστε το Μουσείο Βρέλλη, με τα κέρινα ομοιώματα και στη συνέχεια το σπήλαιο του Περάματος με
τους χιλιόχρονους σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Αναχώρηση για Μέτσοβο, όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα, και
παίρνοντας πλέον τον δρόμο της Εγνατίας οδού, φτάνουμε αργά το βράδυ στην πόλη μας.

ΛΕΥΚΑΔΑ - ΣΥΒΟΤΑ - ΠΕΡΑΜΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

444      ΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑΗΜΕΡΑηηη

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΟΛΗ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΩΡΑ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΩΡΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Θεσσαλονίκη Μητροπόλεως 16 04.15 04.30
Βέροια Hotel Aiges 05.15 05.30

Κοζάνη Κοίλα Κοζάνης 06.00 06.15
Ιωάννινα Praktiker Hellas 08.00 08.15


