5ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΗ ΚΟΠΕΛΟ
ΑΠΟ 13 ΕΩ 17 IOYΛΙΟΤ

1Η ΗΜΕΡΑ: ΦΛΩΡΙΝΑ-ΚΟΠΕΛΟ
Αναχώρθςθ απόΦλώρινα, ςτισ 03:00και από Αμφνταιο ςτισ 04:00 για Βόλο. Στάςθ για καφζ. Άφιξθ ςτο λιμάνι, επιβίβαςθ και
απόπλουσ για Σκόπελο. Άφιξθ ςτο γραφικό νθςί, τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο μασ, ελεφκεροι για μια πρώτθ γνωριμία με τθν χώρα
του νθςιοφ που είναι πολφ γραφικι. Διανυκτζρευςθ.

2Η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΠΕΛΟ
Πρωινό και αναχωροφμε για τον γφρο του νθςιοφ, να γνωρίςουμε τισ ομορφιζσ του με τισ πολλζσ εναλλαγζσ τοπίου από πυκνά
δάςθ, μαγευτικζσ ακρογιαλιζσ, όμορφεσ παραλίεσ με κακαρά νερά. Μπάνιο ςε μια από αυτζσ τισ παραλίεσ και επιςτροφι αργά το
απόγευμα. Διανυκτζρευςθ.

3Η ΗΜΕΡΑ:ΚΟΠΕΛΟ
Πρωινό και χρόνοσ ελεφκεροσ ςε παραλία για μπάνιο. Σιμερα ςασ προτείνουμε μια θμεριςια κρουαηιζρα Αλόννθςο και Σκιάκο.
Δφο νθςιά προικιςμζνα απλόχερα από τθν φφςθ με ειδυλλιακζσ ακρογιαλιζσ, με κοςμοπολίτικο χαρακτιρα και τουριςτικι
υποδομι. Στθν Αλόννθςο κα δοφμε το εκνικό καλάςςιο πάρκο βορείων Σποράδων. Η Σκιάκοσ είναι πατρίδα μεγάλων ανδρών
όπωσ ο Παπαδιαμάντθσ (διθγθματογράφοσ) και Μωραϊτίδθσ (λογοτζχνθσ). Μπάνιο ςε κάποια παραλία και επιςτροφι.
Διανυκτζρευςθ.

4Η ΗΜΕΡΑ: ΚΟΠΕΛΟ
Πρωινό και αναχωροφμε για μπάνιο ςε μια όμορφθ παραλία. Επιςτροφι το απόγευμα, ελεφκεροι για περιιγθςθ να γνωρίςουμε
τθν πόλθ με τα πλακόςτρωτα ανθφορικά δρομάκια, τα αρχοντικά ςπίτια με το παραδοςιακό χρώμα, τισ παλιζσ γραφικζσ εκκλθςίεσ
ο
και το βενετςιάνικο κάςτρο του Γκφηθ χτιςμζνο τον 13 αιώνα μ.Χ. Διανυκτζρευςθ.

5Η ΗΜΕΡΑ:ΚΟΠΕΛΟ-ΦΛΩΡΙΝΑ
Πρωινό και ετοιμαςία για επιςτροφι, επιβίβαςθ ςτο ferryboat και απόπλουσ για Βόλο. Άφιξθ. Επιβίβαςθ ςτο ποφλμαν και με
ενδιάμεςεσ ςτάςεισ άφιξθ ςτθν πόλθ μασ.

ΣΙΜΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: 290€/άτομο ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΣΡΟΦΗ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Μεταφορά με πολυτελζσ κλιματιηόμενο ποφλμαν του γραφείου μασ.
Ακτοπλοϊκά ειςιτιρια Βόλο-Σκόπελο-Βόλο.
4 διανυκτερεφςεισ ςτο ξενοδοχείο με θμιδιατροφι.
Ξεναγιςεισ – περιθγιςεισ που αναφζρονται ςτο πρόγραμμα.
Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ και Φ.Π.Α.
Φόρο διαμονισ.
Αρχθγό – ςυνοδό του γραφείου μασ.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Επιπλζον γεφματα – ποτά – κρουαηιζρα-διαςκεδάςεισ, είςοδο ςε μουςεία, αρχαιολογικοφσ χώρουσ και ότι δεν
αναφζρεται ςτο πρόγραμμα ι αναφζρεται ωσ προαιρετικό.

ΚΛΕΙΣΕ ΣΙ ΔΙΑΚΟΠΕ Α 30 ΗΜΕΡΕ ΝΩΡΙΣΕΡΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ ΕΚΠΣΩΗ 10%
αρανταπόρου 34, Υλώρινα
Σηλ: 2385044965 Υαξ: 2385044970
E-Mail: info@giatrakastravel.grWebsite: www.giatrakastravel.gr

