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“Greek Heritage”
ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ , ΕΛΛΑΔΑ
Ιούνιος 28 – Ιούλιος 3, 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.
Νζοσ Μαρμαράσ - Ζνα χωριό ςτθ χερςόνθςο τθσ Σικωνίασ ςτθ Χαλκιδικι. Το 2001,
ο Νζοσ Μαρμαράσ είχε 2.854 κατοίκουσ, ενώ ο καλοκαιρινόσ τουριςτικόσ
πλθκυςμόσ είχε εκτιμθκεί ςε 20.000. Βρίςκεται ςτθν ακτογραμμι τρειών λόφων,
κάτω από τα βουνά Ίταμοσ και Τραγουδζλθ (το βουνό που τραγουδάει). Οι κφριεσ
βιομθχανίεσ, είναι ο τουριςμόσ, θ γεωργία (ελιζσ, κραςί, μζλι), και θ αλιεία. Ο
Νζοσ Μαρμαράσ βρίςκεται 125 χιλιόμετρα (78 μίλια) από τθ Θεςςαλονίκθ και 55
χιλιόμετρα (34 μίλια) από τον Ρολφγυρο. Οι περιςςότεροι από τουσ κατοίκουσ
προζρχονται από το νθςί του Μαρμαρά, ςτθ Θάλαςςα του Μαρμαρά και από τον
Ραρκενώνα, ζνα μικρό χωριό ςτο βουνό Ίταμοσ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1θ μζρα - 28/06 Άφιξθ ςτο Νζο Μαρμαρά ςτθ Σικωνία. Διαμονι ςτο ξενοδοχείο.
Δείπνο. Ρροαιρετικά, βραδινι ζξοδοσ. Διανυκτζρευςθ.
2θ μζρα - 29/06 Ρρωινό. Ρροαιρετικά, περιιγθςθ ςτα χωριά τθσ Σικωνίασ. Γεφμαπακζτο. Ελεφκεροσ χρόνοσ .Δείπνο. Ρροαιρετικά, νυχτερινι βόλτα. Διανυκτζρευςθ.
3θ μζρα - 30/06 Ρρωινό. Ρροαιρετικά, περιιγθςθ ςτθ Θεςςαλονίκθ και ςτο Σπιλαιο
των Ρετραλώνων. Γεφμα- πακζτο. Ελεφκεροσ χρόνοσ. Δείπνο. Ρροαιρετικά, νυχτερινι
ζξοδοσ. Διανυκτζρευςθ.
4θ μζρα -01/07 Ρρωινό. Ελεφκεροσ χρόνοσ ςτθν παραλία ι προαιρετικά, βόλτα με
πλοιάριο. Γεφμα- πακζτο. Ρροαιρετικά, βραδινι ζξοδοσ. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ.
5θ μζρα - 02/07 Ρρωινό. Ελεφκεροσ χρόνοσ ςτθν παραλία. Γεφμα- πακζτο.
Ρροαιρετικά, βραδινι ζξοδοσ ζξοδοσ. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ.
6θ μζρα - 03/07 Ρρωινό. Αναχώρθςθ. Τζλοσ υπθρεςιών.

*Σαξίδι ςτο Νζο Μαρμαρά– Σαξιδιωτικόσ οδθγόσ: http://www.youtube.com/watch?v=_ZIM966SPno

ΣΙΜΗ ΚΑΣΑ ΑΣΟΜΟ
Hotel Papagalos***
www.hotelpapagalos.com
Hotel Petunia***
www.hotelpetunia.gr
Hotel Miss Elen***
www.misselen.gr
Hotel Meliton Inn***
www.melitoninn.com
Hotel Olympos
Apartments Pella
Apartments Alexandra
* θμείωςθ –Για τα μζλθ του Mediteranian Travel Club αναμζνονται
ειδικζσ τιμζσ και πολλζσ άλλεσ προτεραιότθτεσ

:

129 €
129 €
129 €
129 €
109 €
109 €
109 €

Η ΣΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
•Διαμονι ςτο επιλεγμζνο κατάλυμα ςε δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια
με πλιρθσ διατροφι (πρωινό, γεφμα-πακζτο, δείπνο).
Η ΣΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
•Ρροαιρετικζσ εκδρομζσ.
•Ατομικά ζξοδα που δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτο πακζτο
ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΕ ΕΚΔΡΟΜΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΕΙ
•Μεταφορά αεροδρόμιο Θεςςαλονίκθσ - Ξενοδοχείο - Αεροδρόμιο Θεςςαλονίκθσ
-OW μονι διαδρομι -λεωφορειο μζχρι 30 άτομα - 280 €
-OW μονι διαδρομι -λεωφορειο μζχρι 50 άτομα - 320 €
•Κρουαηιζρα ςτο Άγιο Προσ–μονοιμερθ εκδρομι
-25€ με μεταφορά,
-20€ χωρίσ μεταφορά
•Κλαμπ 5€
•Δείπνο ςτο εςτιατόριο - ελλθνικι βραδιά με δείπνο και ποτό 12 €
•Μονοιμερθ εκδρομι ςτθν Θεςςαλονίκθ με λεωφορείο, ανά άτομο - 15 €
-Οδθγόσ για τθν Θεςςαλονίκθ 80-100 € (τιμι ανάλογα με τθν γλώςςα)
-Λευκόσ Ρφργοσ 3€, ειςιτιριο
-Εμπορικό κζντρο Cosmos
ΗΜΕΙΩΗ
•Επιπλζον χρζωςθ ςε δίκλινο δωμάτιο 5€ ανά άτομο/μζρα.
•Δυνατότθτα παράταςθσ τθσ διαμονισ (με επιπλζον χρζωςθ ανά άτομο/ θμζρα):
Hotel *** 25€
Apartments 21€
•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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