Καρπενήσι-Προυσός-Βελούχι, 3 & 4 ηµέρες
Αναχωρήσεις 23 & 30/12, 5/1
Αναχωρήσεις 22 & 29/12, 4/1 από Ηράκλειο

1Η ΗΜΕΡΑ: Αναχώρηση µε το πλοίο από Ηράκλειο.
2Η ΗΜΕΡΑ: Άφιξη στο λιµάνι του Πειραιά. Αναχώρηση στις 8.45 π.µ. από
ΑΘΗΝΑ, ηµίωρη στάση στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και ανεβαίνοντας τις ράχες
ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ φθάνουµε στην όµορφη πρωτεύουσα της ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, το
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, γεύµα προαιρετικά, χρόνος
ελεύθερος για γνωριµία µε την πόλη. ∆είπνο προαιρετικά, διανυκτέρευση.

3Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ της ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑΣ. Ακολουθεί γνωριµία µε το ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ, ενώ θα
γευµατίσουµε προαιρετικά στο ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ. Επιστροφή στο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ,
απόγευµα ελεύθερο, εορταστικό δείπνο, διανυκτέρευση.
4Η ΗΜΕΡΑ: Πρωινό και επίσκεψη στο ΒΕΛΟΥΧΙ µε το οµώνυµο χιονοδροµικό
κέντρο, για να χαρούµε το χειµωνιάτικο τοπίο. Επιστροφή νωρίς το µεσηµέρι,
γεύµα και χρόνος ελεύθερος για περιπάτους γνωριµίας µε την πόλη. ∆είπνο
προαιρετικά, διανυκτέρευση.
5Η ΗΜΕΡΑ: Μετά το πρωινό επίσκεψη στο γραφικό ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΣΟ και τους
ΚΟΡΥΣΧΑ∆ΕΣ (καιρού επιτρέποντος) και αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ, µε ενδιάµεση
στάση στο ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟ για γεύµα προαιρετικά, άφιξη νωρίς το βράδυ.
Επιβίβαση στο πλοίο για Ηράκλειο µε τις καλύτερες αναµνήσεις και άφιξη
νωρίς το πρωί της επόµενης µέρας.

Τιµή συµµετοχής ανά άτοµο
Ηµέρες Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο ∆ίκλινο Παιδί* Μονόκλινο
175€
195€
23/12
(+90€ σε 4κλ. (παιδιά 54

HELVETIA 2*

22 από
Ηράκλειο

+52€ σε
4κλ.
καµπίνα)

155€

30/12, 5/1
3

καµπίνα/άτοµο) 10 ετών

29/12, 4/1
από Ηράκλειο

HELVETIA 2*

---€

135€

(παιδιά 5(+90€ σε 4κλ. 10 ετών
καµπίνα/άτοµο) +52€ σε
4κλ.
καµπίνα)

---€

*έως 12 ετών σε τρίκλινο
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 - (2 ή 3) διανυκτερεύσεις - στο παραδοσιακό ξενοδοχείο
ΗΕLVETIA στο ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ.
∆ύο ή τρία πρωινά σε µπουφέ.
1 δείπνο.
1 γεύµα. Εορταστικά τα δείπνα στις 24 & 31/12.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο 3ήµερο πρόγραµµα η επίσκεψη στο Βελούχι θα µεταφερθεί
την τελευταία ηµέρα της εκδροµής.

