
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
 

 

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 στα αναφερόμενα ξενοδοχεία 

 Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο, 1 δείπνο στο Τολό, Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα στη   Σπάρτη. 
 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 μουσεία. 
 Οι 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€ 
 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… 
 

 Το Pitsakis Club βρίσκεται βήματα μακριά από την παραλία του Τολού Ψιλή Άμμος, 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, θα μείνετε απόλυτα ευχαριστημένοι με 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. Το αποδεικνύουν άλλωστε οι επαναλαμβανόμενοι συνταξιδιώτες μας! 
Συνεχίζοντας την διαδρομή μας, θα συναντήσουμε το Maniatis Hotel, στο κέντρο της Σπάρτης. Μόλις δύο λεπτά με τα πόδια από 
το Αρχαιολογικό Μουσείο και σε πολύ κοντινή απόσταση από το Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού και από το Ιερό Ορθίας 
Αρτέμιδος. Στα δωμάτια ακολουθείται πιστά η λογική των απλών και άνετων λύσεων, κλιματισμός, ηχομόνωση, δορυφορική 
τηλεόραση. Η θέα όμως του Λακωνικού τοπίου περιγράφει την αισθητική της φύσης. Γυαλί, ξύλο, μέταλλο κυριαρχούν παντού, 
δίνοντας μια αίσθηση ηρεμίας. Οι μοντέρνοι κοινόχρηστοι χώροι είναι διακοσμημένοι με γυαλί, ξύλο και μέταλλο. Υπάρχουν 2 
εστιατόρια που σερβίρουν ελληνική και διεθνή κουζίνα, καθώς και ένα μπαρ και 4 χώροι με καθίσματα. 
Θα καταλήξουμε στο Mediterranee Hotel, στο κέντρο της Πάτρας, σε μια ιδανική τοποθεσία για εύκολη πρόσβαση σε όλα τα 
αξιοθέατα μέσα και γύρω από την πόλη. Αποτέλεσε καινοτομία στον τότε ξενοδοχειακό χώρο, αγαπήθηκε από την πατρινή κοινωνία 
και εντάχθηκε σύντομα στην καθημερινότητά της. Το παραδοσιακό ελληνικό φρικασέ και η μοναδική σε γεύση κρεμ καραμελέ του 
γάλλου σεφ ― ριζοσπαστική επιλογή για την εποχή εκείνη ― συνδυάστηκαν με επιτυχία, και το Mediterranée Patras έγινε σημείο 
αναφοράς. 
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Τολό: Pitsakis Club / Ninemia 

Residence 

Σπάρτη: Maniatis 3 * 

Πάτρα: Mediterranee Hotel 3 * 

 

Πρωινό καθημερινά 

- Δείπνο στο Τολό 

- Αναστάσιμο δείπνο  &   

Πασχαλινό γεύμα στη 

Σπάρτη  
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