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Σιγκαπούρη, Ατομικά Ταξίδια, 6 ημέρες

Διανυκτερεύσεις: Σιγκαπούρη (4)

Γενικά
Η Σιγκαπούρη «παρουσιάζει» την μικρογραφία της Νοτιανατολικής Ασίας όπου Κινέζοι, Μαλαισιανοί, Ινδοί
και άλλοι Ασιατικοί λαοί συνυπάρχουν σε μία πόλη που η Ανατολή συναντά τη Δύση. Οι ουρανοξύστες τα
γυάλινα κτίρια τα μεγάλα εμπορικά κέντρα και η υποδειγματική καθαριότητα θυμίζουν δυτική μεγαλούπολη. Η
Σιγκαπούρη είναι μία από τις πολυπληθέστερες πόλεις του κόσμου με κοσμοπολίτικο αέρα έντονη νυχτερινή
ζωή και εκπληκτικά εστιατόρια. Τα καταστήματα με τα αφορολόγητα είναι αληθινός πειρασμός και θα
ικανοποιήσουν όλα τα γούστα αγορών. Βέβαια από την πόλη δεν λείπουν οι κινέζικες γειτονιές οι αραβικοί
δρόμοι με τις καμάρες και τα ινδικά τέμπλα. Το μεγάλο λιμάνι δεσπόζει στην πόλη και της προσδίδει μοναδικό
χαρακτήρα.

Παρατηρήσεις
1. Επιλεγμένα ξενοδοχεία για όποια κατηγορία επιθυμείτε και προτάσεις για ξεναγήσεις.
2. Τα πακέτα ισχύουν 01/02-31/10/2017
3. Πτήσεις με την Singapore Airlines μέσω Κων/πολης.
4. Νέα Προσφορά από Αθήνα μέσω Κων/πολης η Ρώμης η Μιλάνου : Με κράτηση από 1/1 έως 31/1
και περίοδο ταξιδιού 1/2-31/10/17 έκπτωση μέχρι 200 € το άτομο .

Ημερήσιο Πρόγραμμα
Ημέρα 1: Αθήνα - Σιγκαπούρη

3/1/2017 7:27 μμ
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Αναχώρηση με απ' ευθείας πτήση για Σιγκαπούρη.

Ημέρα 2: Σιγκαπούρη
Ελεύθερη μέρα.

Ημέρα 3: Σιγκαπούρη
Ελεύθερη μέρα.

Ημέρα 4: Σιγκαπούρη
Ελεύθερη μέρα.

Ημέρα 5: Σιγκαπούρη
Ελεύθερη μέρα.

Ημέρα 6: Σιγκαπούρη - Αθήνα
Αναχώρηση με απευθείας πτήση για Αθήνα.

Αναχωρήσεις & Τιμές
Από 01/02/2017 έως 31/10/2017 κάθε μέρα
Διαμονή: Grand Paci c 3* 01/01-31/01. Δίκλινο: 595€, Μονόκλινο: 1030€, Φόροι: 420€

Παρατηρήσεις:
Οι παραπάνω τιμές είναι σε Ευρώ κατ' άτομο, περιλαμβάνουν ΦΠΑ και ισχύουν για την περίοδο παροχής
του ταξιδιού. Ωστόσο, συνιστούμε να επιβεβαιώνετε την τιμή κατά τη στιγμή της κράτησης.
Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με διαθέσιμα Ξενοδοχεία και τιμές θα βρείτε κατεβάζοντας το
σχετικό τιμοκατάλογο που θα βρείτε στις Πληροφορίες του ταξιδιού παρακάτω, ή στο τμήμα
Τιμοκατάλογοι της ιστοσελίδας μας.
Όπου εμφανίζονται τιμές Bonus Price αυτές ισχύουν για έγκαιρες εγγραφές και για περιορισμένο
αριθμό θέσεων.
Επιβάρυνση εσωτερικών πτήσεων με Aegean από/προς Θεσσαλονίκη: κατόπιν ζήτησης.
Αν οι προτεινόμενες ημερομηνίες, η διάρκεια ή το πρόγραμμα του ταξιδιού δεν ανταποκρίνονται στις
προσδοκίες σας, επικοινωνήστε μαζί μας και οι έμπειροι συνεργάτες μας θα σας βοηθήσουν να φτιάξετε
μαζί το ταξίδι που ονειρεύεστε.

Το ταξίδι περιλαμβάνει:
Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση): Singapore Airlines μέσω άλλης πόλης
Διαμονή: Ξενοδοχεία 3*, 4*, 5*
Διατροφή: Πρωινό καθημερινά
Μεταφορές: από και προς το αεροδρόμιο της Σιγκαπούρης και το ξενοδοχείο σας
Ξεναγήσεις και εκδρομές: Μια μισή ημέρα ξενάγηση
Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες
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Σιγκαπούρη, Ατομικά Ταξίδια, 6 ημέρες - Φωτογραφίες
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Σιγκαπούρη, Ατομικά Ταξίδια, 6 ημέρες - Χάρτης ταξιδιού

3/1/2017 7:27 μμ

