5 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΝΑΤΠΛΙΟ - ΣΟΛΟ - ΤΔΡΑ - ΠΕΣΕ
ΑΠΟ 10 ΕΩ 14 AYΓΟΤΣΟΤ
1Η ΗΜΕΡΑ:ΦΛΩΡΙΝΑ-ΣΟΛΟ
Αναχώρθςθ από Φλώρινα ςτισ 06:00 και από το Αμφνταιο ςτισ 07:00. Ενδιάμεςεσ ςτάςεισ για καφζ και φαγθτό.
Άφιξθ ςτο Τολό με τθν αξιόλογθ τουριςτικι υποδομι. Τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Χρόνοσ ελεφκεροσ για
ξεκοφραςθ και μπάνιο. Διανυκτζρευςθ.
2Η ΗΜΕΡΑ: ΣΟΛΟ-ΝΑΤΠΛΙΟ
Πρωινό και χρόνοσ ελεφκεροσ για μπάνιο ςτθν παραλία του Τολοφ. Το βράδυ μετάβαςθ ςτο Ναφπλιο.
Διανυκτζρευςθ.
3Η ΗΜΕΡΑ:ΣΟΛΟ
Πρωινό και επιβίβαςθ ςτο πλοίο και προαιρετική ημερήςια εκδρομι Σπζτςεσ – Ύδρα. Άφιξθ ςτθν όμορφθ Ύδρα,
όπου κα δοφμε το αρχοντικό του Τομπάηθ, του Παφλου Κουντουριώτθ, του Βουδοφρθ, όπωσ και τθν Μθτρόπολθ με
το μαρμάρινο καμπαναριό. Στθν ςυνζχεια ςτισ Σπζτςεσ ςτο καταπράςινο νθςί, όπου κα επιςκεφκοφμε το ςπίτι –
μουςείο του πρώτου Κυβερνιτθ του νθςιοφ, Χατηθγιάννθ Μζξθ τον Ναό του Αγίου Νικολάου και τα ερείπια ενόσ
προϊςτορικοφ οικιςμοφ τθσ πρωτοελλαδικισ περιόδου. Επιβίβαςθ ςτο πλοίο και επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Χρόνοσ
ελεφκεροσ για ξεκοφραςθ. Διανυκτζρευςθ.
4Η ΗΜΕΡΑ:ΝΑΤΠΛΙΟ
Πρωινό και περιιγθςθ ςτθν πρώτθ πρωτεφουςα τθσ Ελλάδοσ, το Ναφπλιο με το ξακουςτό κάςτρο το «Παλαμιδι»
που ςτεφανώνει τθν πόλθ. Περιιγθςθ ςτα αξιοκζατα και χρόνοσ ελεφκεροσ για καφζ και γεφμα. Επιςτροφι ςτο
Τολό. Χρόνοσ ελεφκεροσ για μπάνιο. Διανυκτζρευςθ .
5Η ΗΜΕΡΑ:ΣΟΛΟ-ΦΛΩΡΙΝΑ
Πρωινό και χρόνοσ ελεφκεροσ για μπάνιο. Στθν ςυνζχεια αναχώρθςθ για τθν επιςτροφι μασ. Στάςθ για καφζ και
φαγθτό Ιςκμό – Λαμία – Λάριςα. Άφιξθ ςτθν Φλώρινα το βράδυ.

ΣΙΜΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: 290€/άτομο ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΣΡΟΦΗ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
Μεταφορά με πολυτελζσ κλιματιηόμενο ποφλμαν του γραφείου μασ.
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, διαςκεδάςεισ , ειςόδουσ μουςείων και αρχαιολογικών χώρων.
Προαιρετικζσ εκδρομζσ και ότι δεν αναφζρεται ςτο πρόγραμμα.

ΚΛΕΙΣΕ ΣΙ ΔΙΑΚΟΠΕ Α 30 ΗΜΕΡΕ ΝΩΡΙΣΕΡΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΕ ΕΚΠΣΩΗ 10%

αρανταπόρου 34, Υλώρινα
E-Mail: info@giatrakastravel.gr

Σηλ: 2385044965 Υαξ: 2385044970
Website: www.giatrakastravel.gr

