Πάσχα στην Ελαφόνησο&τη Μονεμβασιά, 4 ημέρες
Early Booking έως 10/3!Αναχώρηση 6/4.

ΜΥΣΤΡΑΣ - ΣΠΑΡΤΗ - ΝΕΑΠΟΛΗ - ΓΥΘΕΙΟ
1Η ΗΜΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Αναχώρηση στις 8.00 π.μ. για ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ, στάση και
συνεχίζουμε για ΜΥΣΤΡΑ. Επίσκεψη της ερειπωμένης ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ που ήταν χτισμένη στην
πλαγιά του ΤΑΫΓΕΤΟΥ. Θα δούμε τη Βυζαντινή εκκλησία της ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ και το κάστρο του
ΒΙΛΑΡΔΟΥΙΝΟΥ που δεσπόζει στην κορυφή του λόφου. Γεύμα σε ταβέρνα της περιοχής
προαιρετικά. Ακολούθως μέσω ΣΠΑΡΤΗΣ στάση - επίσκεψη στο Μουσείο Ελιάς, καταλήγουμε το
απόγευμα στη γραφική ΝΕΑΠΟΛΗ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο LIMIRA MARE, δείπνο,
παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου, διανυκτέρευση.
2Η ΗΜΕΡΑ, ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ: Πρωινό και επίσκεψη στην επιβλητική ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ με τα
παλαιά αρχοντικά, το σπίτι του ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ, τις ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ και το περίφημο
ΚΑΣΤΡΟ. Γεύμα προαιρετικά και επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας. Ξεκούραση, παρακολούθηση
της Αναστάσιμης ακολουθίας, Αναστάσιμο δείπνο, διανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Πρωινό και επίσκεψη στο όμορφο και κοντινό νησάκι της
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ, μόλις 570 μέτρα από την Πελοποννησιακή ακτή. Επιστροφή το μεσημέρι,
Πασχαλινό γεύμα, χρόνος ελεύθερος, διανυκτέρευση.

4Η ΗΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Μετά το πρωινό αναχώρηση για ΑΘΗΝΑ. Στη διαδρομή μας
θα κάνουμε μία ευχάριστη παράκαμψη για να επισκεφθούμε το ΓΥΘΕΙΟ και την πρωτεύουσα της
Αρκαδίας, την ΤΡΙΠΟΛΗ. Συνεχίζουμε για ΑΘΗΝΑ με στάση στην περιοχή του Ισθμού, άφιξη το
βράδυ.

Τιμή συμμετοχής ανά άτομο
Παιδικό σε τρίκλινο,
Ξενοδοχείο Δίκλινο
Μονόκλινο
4-12 ετών
200€*
Limira Mare 3*
185€
275€
215€
*Η τιμή αφορά σε κρατήσεις με προκαταβολή έως 10/3
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:










Εκδρομές περιηγήσεις, με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
Διαμονή, 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο LIMIRA MARE, στη ΝΕΑΠΟΛΗ.
3 πρωινά σε μπουφέ.
Δείπνο με νηστίσιμα τη Μεγάλη Παρασκευή.
Αναστάσιμο δείπνο.
Εορταστικό Πασχαλινό γεύμα.
Τα εισιτήρια του F/B για την Ελαφόνησο.
Αρχηγός - συνοδός.
Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:


Ο νέος φόρος διαμονής του Ν. 4389/2016 που περιγράφεται στον πιο κάτω πίνακα ανά
δωμάτιο, ο οποίος προεισπράττεται από το γραφείο μας με την εξόφληση της εκδρομής,
προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις κατά την άφιξη στα ξενοδοχεία και την
κατανομή των δωματίων.
Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση
Ξενοδοχεία 5*
4€
Ξενοδοχεία 4*
3€
Ξενοδοχεία 3*
1.5€
Ξενοδοχεία 1-2*
0.5€

