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ΒΟΤΓΑΠΔΣΗ
4 ΖΜΔΡΔ
Αλαρώξεζε: *Σστνές ανατωρήσεις από 13/09/2018 έως 31/10/2018
Η

1 ΗΜΔΡΑ: Αζήλα – Βνπδαπέζηε
Αλαρώξεζε γηα ηελ Βνπδαπέζηε κε άθημε πξωί ή απόγεπκα αλάινγα κε ηελ εκέξα θαη ηελ
εηαηξεία. Μεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. To βξάδπ ζαο πξνηείλνπκε λα
δεηπλήζεηε ππό ηνπο ήρνπο ηωλ ηζηγγάληθωλ βηνιηώλ θαη λα γεπηείηε ην εθιεθηήο πνηόηεηαο
θξαζί «αίκα ηνπ ηαύξνπ».
Η

2 ΗΜΔΡΑ: Βνπδαπέζηε
Πξωηλό θαη μεθηλάκε ηελ ηδηωηηθή καο μελάγεζε κε ηνλ ειιελόθωλν μελαγό καο. Θα
μεθηλήζνπκε από ηελ Πέζηε όπνπ ζα δνύκε ην Κνηλνβνύιην, ηελ πιαηεία ηωλ Ζξώωλ πνπ
θνζκείηαη από ηα αγάικαηα ηωλ βαζηιέωλ ηεο Οπγγαξίαο, ην θηίξην ηεο Όπεξαο, ηνλ
Καζεδξηθό ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ θαη ηελ ιεωθόξν Αληξάζη. Γηαζρίδνληαο ηελ νκνξθόηεξε από
ηηο νθηώ γέθπξεο, απηή ηωλ Αιπζίδωλ, ζα ζπλερίζνπκε ηελ μελάγεζε ζηελ πιεπξά ηεο
Βνύδαο κε ηνλ ιόθν ηνπ Γθέιεξλη θαη ην άγαικα λα δεζπόδεη ζηελ θνξπθή ηνπ, ηνλ Πύξγν
ηωλ Ψαξάδωλ θαη ηελ εθθιεζία ηνπ Μαηηίαο. Σν βξάδπ κπνξείηε λα δνθηκάζεηε ηελ ηύρε ζαο
ζην Las Vegas Casino.
Η

3 ΗΜΔΡΑ: Βνπδαπέζηε
Ζκέξα ζηελ δηάζεζε ζαο. Μπνξείηε λα πεξηπιαλεζείηε ζηελ πόιε, λα εμεξεπλήζεηε ηελ
πξνζηηή ζε ηηκέο αγνξά ζηνλ πεδόδξνκν Βάηζη Ούηζα, λα απνιαύζεηε έλαλ θαθέ ή έλα γιπθό
ζηελ πεξίηερλα δηαθνζκεκέλε αίζνπζα ηνπ cafe Εεξκπό. Ζ πόιε θεκίδεηαη γηα ηηο
πνξζειάλεο, ηα θξύζηαιια, ηα θεληήκαηα θαη ηα θξαζηά ηεο.
Η

4 ΗΜΔΡΑ: Βνπδαπέζηε – Αζήλα
Μεηαθνξά ζην αεξνδξόκην γηα ηελ πηήζε ηεο επηζηξνθήο.

ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ:








Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα (νηθνλνκηθή ζέζε): Απεπζείαο πηήζεηο κε ηελ Aegean Airlines ή
κε ηελ Lufthansa κέζω Γεξκαλίαο από Αζήλα.
Γηακνλή: Ξελνδνρεία 4* θαη 5*.
Γεύκαηα: Πξωηλό.
Μεηαθνξέο: Από θαη πξνο ην αεξνδξόκην.
Ξελαγήζεηο θαη εθδξνκέο: Μηζή εκέξα (4 ώξεο) ηδηωηηθή ειιελόθωλε μελάγεζε ζηελ
πόιε.
Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο.
Άιιν: Δίζνδνο ζην Καδίλν Las Vegas.

ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ:



Ό,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζηα πεξηιακβαλόκελα ή αλαθέξεηαη ωο
πξναηξεηηθό/πξνηεηλόκελν.
Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι και αποζκευή: 125€ Aegean, 205€ Lufthansa.

ΞΔΝΟΓΟΧΔΗΟ 4*
Σηκή θαη’ άηνκν ζε δίθιηλν
Μνλόθιηλν
Φόξνη αεξνδξνκίνπ

215€
325€
125€
ΞΔΝΟΓΟΧΔΗΟ 5*

Σηκή θαη’ άηνκν ζε δίθιηλν
Μνλόθιηλν
Φόξνη αεξνδξνκίνπ

335€
595€
125€

εκεηώζεηο:
Οη μελαγήζεηο ,εθδξνκέο,πεξηεγήζεηο είλαη ελδεηθηηθέο θαη ππάξρεη πεξίπηωζε λα αιιάμεη ε
ζεηξά πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ.

*Πηήζεηο:
Σα παθέηα ηζρύνπλ από 1/3-31/10/2018 (νη ηηκέο δελ ηζρύνπλ γηα ηα ηξηήκεξα ενξηώλ).
Αλαρωξήζεηο θάζε Πέμπηη με ηην Aegean ή καθημερινά με ηην Lufthansa επηβάξπλζε
70€ κέζω Γεξκαλίαο από Αζήλα.
Αλαρώξεζε από Θεζζαινλίθε κε Aegean κέζω Αζελώλ κε επηβάξπλζε 90 € ην άηνκν καδί
κε ηνπο θόξνπο.

