MED TRAVEL AGENCY
& Med Travel Club
Skadarska 10, 11 000 Belgrade, Serbia
TIN number: 107929227 ID number: 20899026
Licence No: 37/2013

e-mail: office@mediteraniangroup.net
web: www.mediteraniangroup.net

“Gioiello dell'Adriatico”
ΡΙΜΙΝΙ - ΣAN MAΡINO, ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
ΙΤΑΛΙΑ
Ιούλιος 13-18,2015
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.
Ρίμινι - Μια πόλθ 146.606 κατοίκων ςτθν περιοχι τθσ Emilia-Romagna τθσ Ιταλίασ
και θ πρωτεφουςα τθσ επαρχίασ του Rimini. Βρίςκεται ςτθν Αδριατικι Θάλαςςα,
ςτισ ακτζσ μεταξφ των ποταμϊν Marecchia και Ausa. Είναι ζνα από τα πιο γνωςτά
παρακαλάςςια κζρετρα ςτθν Ευρϊπθ, χάρθ ςτθν 15 χιλιομζτρων αμμϊδθ
παραλία του, με περιςςότερα από 1.000 ξενοδοχεία και χιλιάδεσ μπαρ,
εςτιατόρια και κλαμπ. Κοντά ςτο Ρίμινι βρίςκεται το αν Μαρίνο, επίςθμα θ
Δθμοκρατία του Αγίου Μαρίνου, γνωςτι και ωσ θ Γαλθνότατθ Δθμοκρατία του
Αγίου Μαρίνου, το οποίο μπορείτε να επιςκεφκείτε και να δείτε πολλά
αξιοκζατα. Ρίμινι, μια πόλθ τθσ τζχνθσ με τα αρχαία ρωμαϊκά μνθμεία και τθν
Αναγζννθςθ, κακϊσ και γενζτειρα του ςκθνοκζτθ Federico Fellini.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1θ μζρα - 13/07 Άφιξθ ςτο Ρίμινι. Διαμονι ςτο επιλεγμζνο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτζρευςθ.
2θ μζρα - 14/07 Πρωινό. Προαιρετικά, περιιγθςθ ςτθ Φλωρεντία (Πλατεία
Ντουόμο, άντα Μαρία Νοβζλλα, Παλιά Γεφυρα…). Επιςτροφι ςτο Ρίμινι. Γεφμαπακζτο. Ελεφκεροσ χρόνοσ για ατομικζσ δραςτθριότθτεσ. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ.
3θ μζρα - 15/07 Πρωινό. Προαιρετικά, περιιγθςθ ςτο αν Μαρίνο, μία από τισ
μικρότερεσ πόλεισ του κόςμου. Επιςτροφι ςτο Ρίμινι. Γεφμα-πακζτο. Ελεφκεροσ
χρόνοσ για ατομικζσ δραςτθριότθτεσ. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ.
4θ μζρα - 16/07 Πρωινό. Προαιρετικά, περιιγθςθ ςτθν πόλθ (Αψίδα του
Αυγοφςτου, Γζφυρα του Σιβζριου, Ναόσ Μαλατζςτα, Η Κρινθ των Σεςςάρων
Αλόγων...). Γεφμα-πακζτο. Ελεφκεροσ χρόνοσ για ατομικζσ δραςτθριότθτεσ. Δείπνο.
Διανυκτζρευςθ.
5θ μζρα - 17/07 Πρωινό. Προαιρετικά, περιιγθςθ ςτθν πόλθ. Γεφμα-πακζτο.
Ελεφκεροσ χρόνοσ. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ.
6θ μζρα - 18/07 Πρωινό. Αναχϊρθςθ. Σζλοσ υπθρεςιϊν.
*Σαξίδι ςτο Ρίμινι-Σαξιδιωτικόσ Οδθγόσ: http://www.youtube.com/watch?v=j3rgFStBvJQ

ΣΙΜΗ ΚΑΣΑ ΑΣΟΜΟ
Hotel Buenos Aires
Hotel Asso
Hotel Santiago
Hotel Villa del Bagnino
Hotel Evelyn
Hotel Villa Paola
Hotel Marika
Hotel Villa Elisa
Hotel Mirador

139€
www.hotelasso.net

www.hotelevelyn.it
www.hotelmarika.it
www.hotelmirador.it

Hotel Gamma
Hotel Alba Marinara
Hotel San Remo
Hotel Bergamo

www.hotelalbamarinararimini.it
www.hotelsanremorimini.com

* θμείωςθ –Για τα μζλθ του Mediteranian Travel Club αναμζνονται
ειδικζσ τιμζσ και πολλζσ άλλεσ προτεραιότθτεσ

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
• Ζνα ταξίδι ςτθν Φλωρεντία
-Σιμι μεταφοράσ λεωφορείου ανα άτομο- 18 €
- Οδθγόσ για τθν Φλωρεντία 120-140 € ( τιμι ανάλογα με τθν γλϊςςα )
- Palazzo della Signoria - € 10, ειςιτιριο
- 10 €, είςοδοσ ςτον πφργο
- 14 € , ειςιτιριο και για το μουςείο και για τον πφργο
- Santa Maria Novella – 3,50 € , ειςιτιριο
- Βαςιλικι τθσ Santa Croce - 6 € , ειςιτιριο
- υναγωγι και Εβραϊκό Μουςείο - € 6.50 ειςιτιριο
- Πινακοκικθ Ουφίτςι - 6,50 € , ειςιτιριο
•Μεταφορά αεροδρόμιο τθσ Μπολόνιασ - ξενοδοχείο ςτο Ρίμινι - αεροδρόμιο
OW μονι διαδρομι- Ποφλμαν μζχρι 30 άτομα - 350 €
OW μονι διαδρομι- Ποφλμαν μζχρι 50 άτομα - 380 €
• Ζνα ταξίδι ςτο αν Μαρίνο
-Σιμι λεωφορείου μεταφοράσ ανά άτομο 10 €
-Οδθγόσ για τo San Marinο 100-120 € ( τιμι ανάλογα με τθν γλϊςςα )
-Εκνικό Μουςείο - 4 € , ειςιτιριο
-Μουςείο του San Francesco - 4 € , ειςιτιριο
-Μουςείο με αρχαία όπλα - 4 € , ειςιτιριο

-Μουςείο Κζρινων Ομοιωμάτων - 4 € , ειςιτιριο
• Επίςκεψθ Ρίμινι
-Οδθγόσ ςτθν Ρίμινι 80-100 € ( τιμι ανάλογα με τθν γλϊςςα )
-Ιταλία ςτθν Μινιατοφρα ( Ρίμινι ) - 22 € , ειςιτιριο
-Δελφινάριο ( Ρίμινι ) - 13 € ειςιτιριο
•Κλαμπ 8€
•Δείπνο με ηωντανι μουςικι - δείπνοσ και ζνα ποτό 18 €
ΗΜΕΙΩΗ
•Επιπλζον χρζωςθ ςε δίκλινο δωμάτιο 5€ ανά άτομο/μζρα.
• Επιπλζον χρζωςθ για μονόκλινο δωμάτιο ανά άτομο/θμζρα: Ξενοδοχείο ***23€.
•Δυνατότθτα παράταςθσ τθσ διαμονισ ανά άτομο/ θμζρα: Ξενοδοχείο ***28€.
•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 εκδρομϊν και των επιμζρουσ ςτοιχείων από το πρόγραμμα, λόγω
αντικειμενικϊν ςυνκθκϊν.
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