
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΤΙΜΗ ΣΕ
ΔΙΚΛΙΝΟ

ΤΙΜΗ
ΠΑΙΔΙΟΥ

ΤΙΜΗ
MOΝΟΚΛ.

4 ΗΜΕΡΕΣ
 

14 Απριλίου
Pitsakis Club /  Ninemia Residence

Ημιδιατροφή
 

Περιλαμβάνεται
Αναστάσιμο δείπνο &

Πασχαλινό γεύμα

195 99 245

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ

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 στο ξενοδοχείο Pitsakis Club ή στο Ninemia Residence.
Ημιδιατροφή με Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα 
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€
Προαιρετική κρουαζιέρα Ύδρα - Σπέτσες : Ενήλικας 30€ , παιδί έως 6 ετών δωρεάν, έως 12 ετών 17€.
Ελάχιστη συμμετοχή 20 άτομα.
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 .

ΚΑΙ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΜΑΣ….!
 Tο Pitsakis Club βρίσκεται βήματα μακριά από την παραλία στο Τολό, Ψιλή Άμμο, είναι πρόσφατα ανακαινισμένο με
μοντέρνα επίπλωση και ξεκούραστα χρώματα. Ευρύχωρα, καθαρά δωμάτια και διαμερίσματα με εξαιρετικές
εγκαταστάσεις για μια άνετη διαμονή. Διαθέτει εστιατόριο, ακριβώς δίπλα από το ξενοδοχείο, το οποίο είναι και ο χώρος
στον οποίο σερβίρεται το πρωινό.
Από την άλλη πάλι, μπορείτε να επιλέξετε το Ninemia Residence σε μια υπέροχη τοποθεσία με θέα, πισίνα, μπαρ, και κήπο.
Διαθέτει ευρύχωρα δωμάτια με όλες τις ανέσεις ενώ μπορείτε να απολαύσετε το πρωινό ή το βραδινό σας δίπλα στην
πισίνα. 

Nafplio-Porto Heli

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΠΟΛΗ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΩΡΑ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΩΡΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Καβάλα Δημοτικός κήπος Ηρώων 02.00 02.15
Σέρρες Εθνική Τράπεζα (κέντρο) 03.15 03.30

Θεσσαλονίκη Μητροπόλεως 16 05.00 05.30
Κατερίνη Κτελ Κατερίνης  06.15 06.30

Λάρισα Νέος Νιαβής (My market) 07.15 07.30
Βόλος Οδός Λαρίσσης (My market) 08.15 08.30
Βέροια Hotel Aiges 03.30 03.45

Κοζάνη Κοίλα Κοζάνης 02.30 02.45
Για τις αναχωρήσεις από Σέρρες, Καβάλα, Βέροια, Κοζάνη υπάρχει επιβάρυνση 20€ ανά άτομο.  


