GREFIS HOLIDAYS
Head office: 26-28, Mitropoleos str. 10563 Athens Greece
Tel. (0030) 210 3315621, Fax. (0030) 210 3315623
web site: www.grefis.gr e-mail: info@grefis.gr

ΜΕ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΟ ΤΟΡΙΝΟ 5ημ.
25 – 29 Σεπτεμβρίου ’17
1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΠΑΤΡΑ – (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΕΝ ΠΛΩ
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας (Ηγουμενίτσας). Επιβίβαση στο
πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι της Ανκόνα. Στον ελεύθερο
χρόνο σας μπορείτε να διασκεδάσετε στους πολυτελείς χώρους αναψυχής του πλοίου.
Διανυκτέρευση εν πλω.
2η μέρα: ΑΝΚΟΝΑ – ΤΟΡΙΝΟ
‘Άφιξη στην Ανκόνα και αναχώρηση το Τορίνο. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΤΟΡΙΝΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη. Νωρίς το απόγευμα μεταφορά στο στάδιο για
την παρακολούθηση του αγώνα ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. Μετά το τέλος του αγώνα
αναχώρηση για την Ανκόνα.
4η μέρα: ΑΝΚΟΝΑ
Άφιξη στο λιμάνι της Ανκόνα και χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που επιβιβαστούμε στο
πλοίο της επιστροφής. Τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω.
5η μέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – ΠΑΤΡΑ – ΑΘΗΝΑ
Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα που θα φθάσουμε στο λιμάνι της
Ηγουμενίτσας/Πάτρας. Αποβίβαση και μεταφορά στον τελικό προορισμό μας. Άφιξη αργά
το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη/Αθήνα.
Τιμή κατ άτομο σε δίκλινο
Τιμή σε μονόκλινο

265 €
295 €

Περιλαμβάνονται:
 Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και
μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα – Ανκόνα σε 4κλινες εσωτερικές
καμπίνες με wc/ντουζ (ΑΒ4).
 Διαμονή σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4
 Πρωινό καθημερινά ( εκτός πλοίου ).
 Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα
της εκδρομής.
 Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας.
 Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
 Φ.Π.Α
Δεν περιλαμβάνονται:





Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.
Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Checkpoint (10 €)
Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά περίπου 2€.

Σημείωση:
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που
θα πραγματοποιηθούν.

