ΚΑΒΑΛΑ – ΘΑΣΟΣ – ΟΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ (ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ),
4 ΗΜΕΡΕΣ/5 ΝΥΧΤΕΣ
Αναχωρήσεις 15 & 29/7, 4, 12 & 19/8.
Αναχωρήσεις 14 & 28/7, 11 & 18/8 από Ηράκλειο.
1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση µε το πλοίο από Ηράκλειο.
2Η ΗΜΕΡΑ: Άφιξη στο λιµάνι του Πειραιά και αναχώρηση στις 7.00 π.µ. από ΑΘΗΝΑ ηµίωρη
στάση σε καφέ στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και συνεχίζουµε τη διαδροµή µας, φθάνουµε στην
περιοχή της Λάρισας, στάση, γεύµα, προαιρετικά. Αµέσως µετά από την ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆Ο
παρακάµπτουµε τη Θεσσαλονίκη και συνεχίζουµε για να τακτοποιηθούµε το απόγευµα στο
ξενοδοχείο µας στην ΚΑΒΑΛΑ. Χρόνος ελεύθερος, δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό µια πολύ όµορφη παραλιακή διαδροµή µας οδηγεί στην
Ουρανούπολη, στο "τρίτο πόδι" της µαγευτικής Χαλκιδικής. Χρόνος ελεύθερος για κολύµπι και
γεύµα προαιρετικά ή εναλλακτικά προαιρετική περιήγηση µε πλοιάριο (έξοδα ατοµικά) στη
χερσόνησο του ΑΘΩ µε τις ιστορικές Μονές του Αγίου Όρους. Επιστροφή το απόγευµα στο
ξενοδοχείο µας στην ΚΑΒΑΛΑ, µε ενδιάµεση στάση στην Ασπροβάλτα. Χρόνος ελεύθερος για
περιπάτους γνωριµίας µε την πόλη της Καβάλας, δείπνο, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΚΕΡΑΜΩΤΗ, επιβίβαση στο Ferry boat και απόπλους
για το όµορφο νησί της ΘΑΣΟΥ. Πρώτος σταθµός ο Λιµένας και συνεχίζουµε για το γύρο του
νησιού, ΣΚΑΛΑ - ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ, για να φθάσουµε και να επισκεφθούµε τη ΜΟΝΗ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ.
Η διαδροµή µας ακολούθως από τη ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ µας οδηγεί στην παραλία της ΧΡΥΣΗΣ
ΑΜΜΟΥ∆ΙΑΣ, παραµονή, κολύµπι, γεύµα προαιρετικά. Το απόγευµα επιστροφή στο λιµάνι και
επιβίβαση στο Ferry boat για ΚΕΡΑΜΩΤΗ - ΚΑΒΑΛΑ. ∆είπνο, διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ από τη γνωστή πλέον διαδροµή µε µικρή
παράκαµψη στην παραλία των ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ, όπου θα έχουµε χρόνο για κολύµπι και γεύµα
προαιρετικά. Ακολούθως µέσω ΛΑΜΙΑΣ µε µικρή στάση σε καφέ της εθνικής οδού, φθάνουµε
το βράδυ στην ΑΘΗΝΑ. Επιβίβαση στο πλοίο για το Ηράκλειο µε τις καλύτερες εντυπώσεις.
Άφιξη στο Ηράκλειο νωρίς το πρωί της επόµενης µέρας.

Τιµή συµµετοχής ανά άτοµο
∆ίκλινο

Παιδί έως 12 ετών σε τρίκλινο

Μονόκλινο

178€
(+100€ σε 4κλ.
καµπίνα/άτοµο)

158€
(παιδιά 5-10 ετών +58€ σε 4κλ.
καµπίνα)

226€
(+100€ σε 4κλ.
καµπίνα/άτοµο)

Οι τιµές των καραβιών είναι υπολογισµένες µε βάση τετράκλινες καµπίνες (4+1 δώρο). ∆εκτές όλες οι εκπτώσεις στα
πλοία.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 Εκδροµές - περιηγήσεις µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν.
 ∆ιαµονή, 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο ΕSPERIA 3*, στην πόλη της ΚΑΒΑΛΑΣ.
 3 πρωινά.
 3 δείπνα σε µπουφέ.
 Εισιτήρια F/B για ΘΑΣΟ.
 Αρχηγός - συνοδός.
 Φ.Π.Α.

