ΑΠΟΔΡΑΣΤΗ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΙΑ

1η µέρα: Ηράκλειο- Αθήνα – Βενετία
Συνάντηση στο αεροδρόµιο και πτήση µε την AEGEAN για τη πόλη των ∆όγηδων , Βενετία . Άφιξη και µεταφορά
στο ξενοδοχείο APOGIA SIRIO 4* ( www.apogia-hotel-venice.com ) Με τη βοήθεια του αρχηγού προαιρετικά
µπορείτε να έχετε µια πρώτη γνωριµία µε την πόλη !
2η µέρα: Βενετία – περιήγηση πόλης
Πρωινό και µεταφορά στο Τρονκέτο όπου αναχωρούµε µε βαπορέτο για την φηµισµένη Πιάτσα Σαν Μάρκο όπου
δούµε την οµώνυµη εκκλησία µε τους πέντε θόλους το παλάτι των ∆όγηδων, τον Πύργο του Ρολογιού τις παλιές
φυλακής και την Γέφυρα των Στεναγµών . Θα επισκεφθούµε την ορθόδοξη εκκλησία του Αγ. Γεωργίου και θα
καταλήξουµε σε ένα από τα λίγα εργαστήριο κατασκευής Murano. Χρόνος ελεύθερος
3η µέρα: Βενετία – Αθήνα -Ηράκλειο
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος µέχρι την αναχώρηση για τη πτήση της επιστροφής.
Σηµείωση: Οι ανωτέρω εκδροµές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγµατοποιηθούν µε διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραµµα µε το ενηµερωτικό σας.
ΑΝΑΧ. : 10,24 Νοεµβρίου 3 µέρες

SMART PRICE
Τιµή Κατά άτοµο
∆ίκλινο
3ο άτ έως 12 ετών
Μονόκλινο

245
195
375

295
255
425

Πτήση Ηράκλειο-Αθήνα-Ηράκλειο +90€ (early booking τιµή)
Φόροι αεροδροµίου & επίναυλοι καυσίµων € 180

SMART PRICE: Για κρατήσεις έως 30 µέρες πριν την αναχώρηση και για περιορισµένο αριθµό θέσεων
Περιλαµβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΑΘΗΝΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ (+90€)
• Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ- ΒΕΝΕΤΙΑ – ΑΘΗΝΑ µε τη AEGEAN
• ∆ύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο APOGIA SIRIO 4 * η παρόµοιο
• Μπουφέ πρόγευµα καθηµερινά
η
• Εισιτήριο για το βαπορέτο για την 2 µέρα
• Εκδροµές, περιηγήσεις & επισκέψεις ως περιγράφονται ανωτέρω
• Έµπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου µας
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδροµείς ως 75 ετών
• Φ.Π.Α.
∆εν Περιλαµβάνονται: Φόροι αεροδροµίου και επίναυλοι καυσίµων , φόροι πόλεων , check points € 20 κατ άτοµο,
αχθοφορικά, φιλοδωρήµατα, είσοδοι σε µουσεία, µνηµεία & λοιπά αξιοθέατα, και ό,τι δεν αναφέρεται στα
προσφερόµενα.

