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„Blue Horizons“
ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ
Ιούλιος 5 – 10, 2015.
Ξεκινιςτε το ταξίδι των ονειρϊν ςασ με το Mediteranian Travel ςε
ςυνεργαςία με το Mediteranian Travel Club που ςασ προςφζρει τθ δυνατότθτα
να πλθρϊςετε το ταξίδι με ειδικζσ τιμζσ, με επιπλζον εκπτϊςεισ και
προτεραιότθτεσ. Αν κζλετε τισ ομορφότερεσ διακοπζσ, τθν καλφτερθ ψυχαγωγία
και τθν απόλαυςθ που πάντα ονειρευόςαςταν, τότε πάρτε τουσ φίλουσ ςασ μάηι
ςασ, διότι ζτςι κερδίηετε πολλοφσ πόντουσ ςτο Travel Club με τθν δυνατότθτα το
ταξίδι να μθν ςασ κοςτίςει τίποτα.
Η Κριτθ είναι το μεγαλφτερο και το πιο πυκνοκατοικθμζνο νθςί τθσ Ελλάδοσ, και
το πζμπτο μεγαλφτερο νθςί ςτθ Μεςόγειο Θάλαςςα. Η πρωτεφουςα και θ
μεγαλφτερθ πόλθ τθσ Κριτθσ είναι το Ηράκλειο. Αποτελεί ζνα ςθμαντικό μζροσ
τθσ οικονομίασ και τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ ςτθν Ελλάδα, διατθρώντασ τα
δικά τθσ τοπικά πολιτιςτικά χαρακτθριςτικά τθσ, όπωσ θ ποίθςθ, και θ μουςικι.Το
Ηράκλειο είναι μια ςυναρπαςτικι πόλθ. Μια πλθκώρα πολιτιςτικών εκδθλώςεων
διοργανώνονται όλο το χρόνο με παραδοςιακι κρθτικι μουςικι και χορό,
ςφγχρονθ μουςικι, και κζατρο, προςφζροντασ ςτουσ πολίτεσ και τουσ επιςκζπτεσ
αυκεντικι πολιτιςτικι εμπειρία. Η Κρθτικι κουηίνα, με βάςθ το ελαιόλαδο, τα
λαχανικά, τα φροφτα και το κραςί, είναι δθμοφιλισ ςε όλο τον κόςμο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1θ μζρα 05/07 Άφιξθ ςτο Ηράκλειο. Διαμονι ςτο επιλεγμζνο κατάλυμα. Ελεφκεροσ
χρόνοσ για ατομικζσ δραςτθριότθτεσ.Δζιπνο. Διανυκτζρευςθ.
2θ μζρα 06/07 Πρωινό. Προαιρετικζσ εκδρομζσ. Γεφμα-πακζτο.Ελεφκεροσ χρόνοσ.
Δείπνο. Προαιρετικι βραδινι ζξοδοσ. Διανυκτζρευςθ.
3θ μζρα-07/07 Πρωινό. Προαιρετικι ξενάγθςθ τθσ πόλθσ. Γεφμα-πακζτο. Ελεφκεροσ
χρόνοσ. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ.
4θ μζρα- 08/07 Πρωινό. Ελεφκεροσ χρόνοσ για ατομικζσ δραςτθριότθτεσ.
Γεφμα-πακζτο. Ελεφκεροσ χρόνοσ. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ.
5θ μζρα- 09/07 Πρωινό. Προαιρετικζσ εκδρομζσ και ελεφκεροσ χρόνοσ. Γεφμα-πακζτο.
Προαιρετικι βραδινι ζξοδοσ. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ.
6θ μζρα- 10/07 Πρωινό. Αναχώριςθ .Τζλοσ υπθρεςιών.
*Σαξίδι ςτθ Κριτθ - Σαξιδιωτικόσ οδθγόσ: http://www.youtube.com/watch?v=KvRxZ-z6mz0
ΣΙΜΗ ΚΑΣΑ ΑΣΟΜΟ

Hotel***
Hotel **
Apartments A’Category
* θμείωςθ –Για τα μζλθ του Mediteranian Travel Club αναμζνονται
ειδικζσ τιμζσ και πολλζσ άλλεσ προτεραιότθτεσ

149 €
139 €
129 €

Η ΣΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
•Διαμονι ςτο επιλεγμζνο κατάλυμα ςε δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια
με πλιρθσ διατροφι (πρωινό, γεφμα-πακζτο, δείπνο)

Η ΣΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
•Προαιρετικζσ εκδρομζσ
• Ατομικά ζξοδα που δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτο πακζτο
ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΕ ΕΚΔΡΟΜΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΕΙ
• Ειςιτιρια για όλεσ τισ περιθγιςεισ, εκδρομζσ και αξιοκζατα
• Ξεναγόσ για όλεσ τισ περιθγιςεισ (τιμι ανάλογα με τθ γλώςςα)
• Μεταφορζσ από και προσ το αεροδρόμιο
• Βραδινι ζξοδοσ
ΗΜΕΙΩΗ
- Επιπλζον χρζωςθ για δίκλινο δωμάτιο € 7 ανά άτομο ανά μζρα
- Επιπλζον χρεώςθ για μονόκλινο δωμάτιο ανά άτομο ανά μζρα
Hotel *** 23 €
- Επιπλζον μζρα ανά άτομο
Hotel *** 29 €,
Ηοtel **
27 €,
Αpartments 25 €
•To ακριβζσ όνομα του Ξενοδοχείου / Hostel κα ανακοινωκεί πζντε θμζρεσ πριν τθν
άφιξθ, αν δεν αναφζρεται/ονομάηεται ιδθ ςτο πρόγραμμα.
•Ο διοργανωτισ διατθρεί το δικαίωμα να αλλάξει τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ
εκτζλεςθσ των εκδρομών και των επιμζρουσ ςτοιχείων από το πρόγραμμα, λόγω
αντικειμενικών ςυνκθκών.
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