Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη
manessistravel.gr

ΒΑΡΚΕΛΏΝΗ
ΦΙΓΚΈΡΕΣ, ΤΖΙΡΌΝΑ
TRAVEL AT A GLANCE:
• Απ΄ ευθείας πτήσεις
Αθήνα-Βαρκελώνη- Αθήνα με AEGEAN AIRLINES
• Πλήρης ξενάγηση της Βαρκελώνης
• Εξασφαλισμένη είσοδος στην
Sagrada Familia και ελληνόφωνη ξενάγηση εντός του ναού
• Δώρο η εκδρομή Φιγκέρες/Μουσείο Σαλβαντόρ Νταλί - Τζιρόνα
• Επίσημος ελληνόφωνος ξεναγός
• Whispers καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής (ακουστικά)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:
1η µέρα:
Αθήνα - Βαρκελώνη, 1η Ξενάγηση
2η μέρα:
Βαρκελώνη, 2η Ξενάγηση
3η μέρα:
Βαρκελώνη, Φιγκέρες/Μουσείο Νταλί - Τζιρόνα
4η μέρα:
Βαρκελώνη, Ελεύθερη μέρα
5η μέρα:
Βαρκελώνη - Αθήνα
Πτήσεις με την Aegean Airlines:
1η μέρα Αθήνα - Βαρκελώνη: 08:20 - 10:35 / Α3 710
5η μέρα Βαρκελώνη - Αθήνα: 11:25 - 15:15 / Α3 711
Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα-Βαρκελώνη-Αθήνα
με απ΄ ευθείας πτήσεις της Aegean Airlines
• 1 αποσκευή 23 κιλών και 1 χειραποσκευή 8 κιλών ανά επιβάτη
• Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4 αστέρων
(Ηotel Gran Barcino 4* ή παρόμοιο)
• Δώρο η εκδρομή Φιγκέρες/Μουσείο Νταλί-Τζιρόνα
• Whispers καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής (ακουστικά)
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά
• Μεταφορές, περιηγήσεις και εκδρομές με κλιματιζόμενο
τουριστικό λεωφορείο, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα
• Επίσημος ελληνόφωνος ξεναγός-συνοδός του γραφείου μας
• Ενημερωτικά έντυπα/χάρτες
• Φ.Π.Α.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Δεν Περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, ασφάλεια
COVID για ταξιδιώτες έως 75 ετών: 185€
• Ο δημοτικός φόρος στα ξενοδοχεία
• Ότι ρητά δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό

Αναχωρήσεις: 22, 29 Ιουλίου, 6, 13, 20, 27, 28 Ιουλίου,
3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 Αυγούστου,
1, 7, 14, 21, 28 Σεπτεμβρίου, 5 Οκτωβρίου

5 μέρες από

635€
87

Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη
manessistravel.gr

ΠΑΝΌΡΑΜΑ
ΔΑΛΜΑΤΙΚΏΝ
ΑΚΤΏΝ
Κροατία, Μαυροβούνιο, Σλοβενία

Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπούντβα, Σπλιτ, Τρογκίρ, Ζαντάρ,
Λίμνες Πλίτβιτσε, Οπατίγια, Χερσόνησος Ίστρια, Ροβίν, Πούλα, Σπήλαια
Ποστόινα, Λιουμπλιάνα, Λίμνη Λίμνη Μπλεντ, Ζάγκρεμπ
Όμορφες μικρές παραλίες, σμαραγδένια νερά,
πολυάριθμα νησάκια, βραχώδεις σχηματισμοί,
δασωμένα βουνά συνθέτουν το μαγευτικό
φυσικό τοπίο των Δαλματικών Ακτών.
Οι μεσαιωνικές πόλεις με το άψογα διατηρημένο
ιστορικό τους κέντρο, τα γραφικά χωριά
με τα λιθόστρωτα σοκάκια, η πλούσια
πολιτιστική κληρονομιά και το υπέροχο
μεσογειακό κλίμα καθορίζουν το πλαίσιο
για πανέμορφες ταξιδιωτικές εμπειρίες.
Η Κροατία με το μεσαιωνικό Ντουμπρόβνικ, το
κοσμικό Ζάγκρεμπ, το Σπλιτ με το παλάτι του
Διοκλητιανού, το γραφικό Τρογκίρ, το πανέμορφο
Ζαντάρ, την πόλη-θέρετρο Οπατίγια, την χερσόνησο
Ίστρια, την Πούλα με τα ρωμαϊκά της μνημεία και
το ξακουστό Εθνικό Πάρκο των Λιμνών Πλίβιτσε,
το Μαυροβούνιο με το επιβλητικό Κότορ και
τη μεσαιωνική Μπούντβα και η Σλοβενία με
τα μεγαλόπρεπα σπήλαια της Ποστόινα, την
μαγευτική Λίμνη Μπλεντ και την κουκλίστικη
Λιουμπλιάνα αποτελούν τους σημαντικότερους
σταθμούς του υπέροχου αυτού οδοιπορικού μας.
Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ, ΖΑΓΚΡΕΜΠ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES
• Επτά διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*: Δύο (2) στο Ντουμπρόβνικ, μία (1) στο
Τρογκίρ, μία (1) στη Λουμπλιάνα και μία (1) στο Ζάγκρεμπ σε standard δωμάτια
• Ημιδιατροφή - μπουφέ πρόγευμα και ένα δείπνο καθημερινά
• Μεταφορές, περιηγήσεις, εκδρομές όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα
• Επίσημος ξεναγός για την ξενάγηση του Ντουμπρόβνικ
• Επίσημος ξεναγός για την ξενάγηση του Ζάγκρεμπ
• Επίσημος ξεναγός για την ξενάγηση του Σπλιτ
• Επίσημος ξεναγός για την ξενάγηση του Κότορ
• Εισιτήριο εισόδου για τις Λίμνες Πλίτβιτσε
• Εισιτήριο εισόδου για τα Σπήλαια Ποστόινα
• Εμπειρότατος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης
• Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check point , parking, φόροι πόλεων,
ταξιδιωτική ασφάλεια και ασφάλεια COVID για ταξιδιώτες έως 75 ετών: € 360
• Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)
• Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα πέραν όσων αναγράφονται στα Περιλαμβανόμενα
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
• Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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