Σπέτσες - Πόρος - Ερµιόνη

5

ηµέρες

Ηµ/νίες Αναχώρησης
08/09
Προορισµοί
Μονή Παµµεγίστων Ταξιαρχών - Κοιλάδα - Πόρτο Χέλι - Ερµιόνη - Σπέτσες - Εορτασµός
Αρµάτας – Γαλατάς

Πρόγραµµα
1η ΗΜΕΡΑ
Αθήνα - Μονή Παµµεγίστων Ταξιαρχών - Κοιλάδα - Πόρτο Χέλι - Ερµιόνη
Αναχώρηση µέσω της γραφικής διαδροµής Λουτρών Ωραίας Ελένης. Πρώτη στάση λίγο πριν τη Νέα Επίδαυρο,
στη ∆ήµαινα, για να επισκεφθούµε τη Μονή Παµµεγίστων Ταξιαρχών. Συνεχίζουµε για την Κοιλάδα, όπου θα
έχουµε ελεύθερο χρόνο για καφέ. Ακολουθεί το Πόρτο Χέλι για γεύµα και στη συνέχεια άφιξη στην
Πετροθάλασσα, τακτοποίηση στο Ermioni Club 3* και δείπνο.

2η ΗΜΕΡΑ
Ερµιόνη - Σπέτσες - Εορτασµός Αρµάτας
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για µπάνιο. Το µεσηµέρι ακολουθεί γεύµα, ξεκούραση και το απόγευµα µεταφορά
στις Σπέτσες µε ναυλωµένο καράβι, για να παρακολουθήσουµε τον εορτασµό της ετήσιας Αρµάτας. Πρόκειται για
µια σειρά εβδοµαδιαίων πολιτιστικών και θρησκευτικών εκδηλώσεων αφιερωµένη στη µεγαλειώδη νίκη των
Ελλήνων απέναντι στους Τούρκους στα νερά των Σπετσών, µία από τις πιο κρίσιµες στιγµές του Αγώνα του 1821.
Αποκορύφωµα η αναπαράσταση της πυρπόλησης οµοιώµατος της Τουρκικής ναυαρχίδας. Επιστροφή στην Κόστα
και µεταφορά στο ξενοδοχείο.

3η ΗΜΕΡΑ
Ερµιόνη - Γαλατάς (προαιρετικά Πόρος) - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τον Γαλατά. Πέρασµα µε καραβάκι στον Πόρο (προαιρετικά) και ελεύθερος χρόνος
για γνωριµία µε το νησί. Πορεία επιστροφής και άφιξη στην Αθήνα.

Τιµές & Παροχές
Κόστος κατ' άτοµο µε πούλµαν, µε
ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
8/9 Smile Price
8/9

Ηµέρες

2κλινο

3ο άτοµο

1κλινο

1ο παιδί 4-12

5

159 €
175 €

139 €
153 €

175 €
193 €

80 €
88 €

Οι Smile τιµές ισχύουν για κρατήσεις έως 30/7
Περιλαµβάνονται:

•
•
•
•
•
•

Μεταφορές, περιηγήσεις που αναφέρονται µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν της εταιρείας
Panolympia
∆ιαµονή στο ξενοδοχείο Ermioni Club 3*
Ηµιδιατροφή καθηµερινά
Μεταφορά στις Σπέτσες
Αρχηγός/συνοδός
Ασφάλεια αστικής ευθύνης

∆εν περιλαµβάνονται:

•
•
•

Τα γεύµατα εκτός ξενοδοχείου
Η είσοδος σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραµµα

Πληροφορίες
ΏΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 08:00

