
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

3 ΗΜΕΡΕΣ

25

ΑΘΗΝΑ - ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ | 3 ΗΜΕΡΕΣ

1 ΗΜΕΡΑ1 ΗΜΕΡΑ1 ΗΜΕΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΑΘΗΝΑ

ΑθήναΑθήνα
Καρναβάλι ΠάτραςΚαρναβάλι Πάτρας

ΑθήναΑθήνα
Καρναβάλι ΠάτραςΚαρναβάλι Πάτρας

2 ΗΜΕΡΑ2 ΗΜΕΡΑ2 ΗΜΕΡΑ
ΑΘΗΝΑ - ΛΟΥΤΡΑΚΙ - ΠΑΤΡΑ (ΠΑΤΡΙΝΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ)

Αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί και με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και φαγητό, άφιξη νωρίς το απόγευμα
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Γεύμα και στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το σύγχρονο Κέντρο Πολιτισμού του
ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος με το εντυπωσιακό κεκλιμένο πάρκο και τη χαρακτηριστική στέγη. Πρόκειται για ένα
πολιτιστικό συγκρότημα, το οποίο στεγάζει την Εθνική Βιβλιοθήκη και την Εθνική Λυρική Σκηνή. Το βράδυ ελεύθερος
χρόνος στην περιοχή του Ψυρρή. Διαν/ση

Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για την Πάτρα. Πρώτη μας στάση για καφέ στο Λουτράκι. Συνεχίζουμε για την
Πάτρα, όπου θα παρακολουθήσουμε τη μεγάλη παρέλαση του πατρινού καρναβαλιού, την κυριότερη έκφραση της
πολιτιστικής κληρονομιάς της Πάτρας . Το πρόγραμμα προβλέπει συμμετοχή πολλών πληρωμάτων με έμφαση, μεταξύ
άλλων, σε σημαντικά ελληνικά και διεθνή γεγονότα, άρματα με ειδικά εφέ και πολλές εκπλήξεις πάντα υπό το βλέμμα
της σάτιρας και της Κωμωδίας. Είστε λοιπόν ελεύθεροι για να γνωρίσετε από κοντά τις μαγικές στιγμές του πατρινού
καρναβαλιού. Επιστροφή αργά το απόγευμα στην Αθήνα ,δείπνο .Διαν/ση



ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΤΙΜΗ ΣΕ
ΔΙΚΛΙΝΟ

ΤΙΜΗ ΣΕ
ΤΡΙΚΛΙΝΟ

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

3 ΗΜΕΡΕΣ
 

25 Φεβρουαρίου
Hotel Boss 4*

Πρωϊνό 155 145 175

Ημιδιατροφή 165 155 185

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Boss Boutique Hotel 4*.
Ημιδιατροφή στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.
Τη μεταφορά, εκδρομές και περιηγήσεις που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό μας πρόγραμμα.
Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς.
ΦΠΑ.

Φόρος διαμονής
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Δεν περιλαμβάνεται ασφάλιση covid .(αφορά το 70% της κάλυψης των εξόδων) Η ασφάλιση αυτή
είναι προαιρετική αλλά προτείνουμε να την πάρετε όσο ακόμα η πανδημία δεν έχει τελειώσει
οριστικά. Για να εξασφαλίσουμε για εσάς το καλύτερο αποτέλεσμα με ένα πλήρες πακέτο
ασφάλισης, έχουμε έρθει σε συμφωνία με την ΑΝΑΞ insurances προσφέροντας έναν συνδυασμό
καλύψεων από την INTERAMERICAN ιδιαίτερα σημαντικές οι καλύψεις για ακύρωση λόγω
νόσησης πριν την αναχώρηση και η κάλυψη εξόδων λόγω νόσησης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
Κόστος ανά άτομο : 20 ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες στο:
https://www.athoshellas.gr/images/site/seasons/autumn21/pricesWeb/EXTRA%20II%20anaks-
pinakas-kalipseon.pdf

3 ΗΜΕΡΑ3 ΗΜΕΡΑ3 ΗΜΕΡΑ
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ & ΜΟΥΣΕΙΟ -ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Πρωινό και επίσκεψη-ξενάγηση στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης, επί της οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου και στο Βράχο
της Ακρόπολης. Χρόνος στη διάθεση μας στη περιοχή της Πλάκας . Στη συνέχεια αφού περάσουμε καθ’ οδόν από τα
σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης μεταξύ άλλων, θα δούμε τη Βουλή των Ελλήνων ,την πλατεία Συντάγματος, τον
εθνικό κήπο ,το Ζάππειο, το Καλλιμάρμαρο συνεχίζουμε για τη Λαμία . Άφιξη το βράδυ στην πόλη μας.


