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6 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΝΑΤΠΛΙΟ - ΣΟΛΟ - ΤΔΡΑ - ΠΕΣΕ
1 - 6 ΑΤΓΟΤΣΟΤ
1η μέρα:
Αλαρώξεζε από ην λέν πάξθν ζηηο 06:30 ην πξωί από Φιώξηλα θαη από ην Ακύληαην ζηηο 07:15.
Δλδηάκεζεο ζηάζεηο γηα θαθέ θαη θαγεηό. Άθημε ζην Τνιό κε ηελ αμηόινγε ηνπξηζηηθή ππνδνκή.
Ταθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Χξόλνο ειεύζεξνο γηα μεθνύξαζε θαη κπάλην.
Γείπλν.
Γηαλπθηέξεπζε.
2η μέρα:
Πξωηλό θαη ρξόλνο ειεύζεξνο γηα κπάλην ζηελ παξαιία ηνπ Τνινύ. Γείπλν. Τν βξάδπ κεηάβαζε
ζην Ναύπιην. Γηαλπθηέξεπζε.
3η μέρα:
Πξωηλό θαη επηβίβαζε ζην πινίν θαη προαιρετική ημερήσια εθδξνκή Σπέηζεο – Ύδξα. Άθημε
ζηελ όκνξθε Ύδξα, όπνπ ζα δνύκε ην αξρνληηθό ηνπ Τνκπάδε, ηνπ Παύινπ Κνπληνπξηώηε, ηνπ
Βνπδνύξε, όπωο θαη ηελ Μεηξόπνιε κε ην καξκάξηλν θακπαλαξηό. Σηελ ζπλέρεηα ζηηο Σπέηζεο
ζην θαηαπξάζηλν λεζί, όπνπ ζα επηζθεθζνύκε ην ζπίηη – κνπζείν ηνπ πξώηνπ Κπβεξλήηε ηνπ
λεζηνύ, Χαηδεγηάλλε Μέμε ηνλ Ναό ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη ηα εξείπηα ελόο πξνϊζηνξηθνύ
νηθηζκνύ ηεο πξωηνειιαδηθήο πεξηόδνπ. Δπηβίβαζε ζην πινίν θαη επηζηξνθή ζην μελνδνρείν.
Χξόλνο ειεύζεξνο γηα μεθνύξαζε. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε
4η μέρα:
Πξωηλό θαη ρξόλνο ειεύζεξνο γηα κπάλην ζηελ παξαιία ηνπ Τνινύ. Γείπλν. Τν βξάδπ κεηάβαζε
ζην Ναύπιην. Γηαλπθηέξεπζε.
5η μέρα:
Πξωηλό θαη πεξηήγεζε ζηελ πξώηε πξωηεύνπζα ηεο Διιάδνο, ην Ναύπιην κε ην μαθνπζηό
θάζηξν ην «Παιακήδη» πνπ ζηεθαλώλεη ηελ πόιε. Πεξηήγεζε ζηα αμηνζέαηα θαη ρξόλνο ειεύζεξνο
γηα θαθέ θαη γεύκα.Δπηζηξνθή ζην Τνιό. Χξόλνο ειεύζεξνο γηα κπάλην. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε .
6η μέρα:
Πξωηλό θαη ρξόλνο ειεύζεξνο γηα κπάλην. Σηελ ζπλέρεηα αλαρώξεζε γηα ηελ επηζηξνθή καο.
Σηάζε γηα θαθέ θαη θαγεηό Ιζζκό – Λακία – Λάξηζα. Άθημε ζηελ Φιώξηλα ην βξάδπ.
ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ : 295 ΔΥΡΩ
ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:
 Πέληε ( 5 ) Γηαλπθηεξεύζεηο ζην μελνδνρείν κε πξωηλό θαη δείπλν .
 Τηο κεηαθηλήζεηο κε πνιπηειή πνύικαλ ηνπ γξαθείνπ καο.
 Τνπηθόο μελαγόο.
 Σπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο.
ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:
o Δπηπιένλ γεύκαηα, πνηά, δηαζθεδάζεηο , εηζόδνπο κνπζείωλ θαη αξραηνινγηθώλ ρώξωλ/
o Πξναηξεηηθέο εθδξνκέο θαη όηη δελ αλαθέξεηαη ζην πξόγξακκα.
o Φόξνο δηακνλεο ( 8€ )
αρανταπόρου 34, Υλώρινα
Γρ. Νικολαΐδη 4, Αμύνταιο
E-Mail: info@giatrakastravel.gr

Σηλ: 2385044965 Υαξ: 2385044970
Σηλ: 2386500821 Υαξ: 2386500822
Website: www.giatrakastravel.gr

