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"Olives & Pines"
ΘΑΣΟΣ,ΕΛΛΑΔΑ
Ιούνιος 17 – 20, 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.
Θάςοσ – Το πράςινο Ελλθνικό νθςί είναι γνωςτό για τισ ςειρζσ των ελαιϊνων
και τα δάςθ πεφκθσ ςτα βουνά του. Αυτόσ είναι και ο λόγοσ που ονομάηεται
«Πλωτό Δάςοσ». Η κερμοκραςία όλο το χρόνο είναι ευχάριςτθ και ο αζρασ είναι
γεμάτοσ με τισ όμορφεσ μυρωδιζσ. Η Θάςοσ βρίςκεται ςτο βόρειο Αιγαίο και είχε
κατοικθκεί κατά τουσ προϊςτορικοφσ χρόνουσ. Τουσ αρχαίουσ χρόνουσ, θ Θάςοσ
ιταν γνωςτι για τα ορυχεία χρυςοφ για τθν υψθλι ποιότθτα του μαρμάρου.
Ευρζωσ γνωςτι για τισ κακαρζσ παραλίεσ τθσ, τθ φιλοξενία, το γευςτικό κραςί και
το εξαιρετικό μζλι. Η ιςτορία του νθςιοφ εκτείνεται μζχρι τθν αρχαιότθτα και
μζχρι ςιμερα, διατθροφνται πολλοί αρχαιολογικοί κθςαυροί. Οι δρόμοι είναι
καλοφτιαγμζνοι και διαςχίηουν κατά μικοσ όλο το νθςί, επιτρζποντασ τθν
πρόςβαςθ ςε όλεσ τισ παραλίεσ και ορμοφσ. Η πρωτεφουςα Λιμζνασ (Θάςοσ),
είναι επίςθσ το μεγαλφτερο εμπορικό λιμάνι και το κζντρο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1θ μζρα - 17/06 Άφιξθ ςτθ Θάςο. Διαμονι ςτο ξενοδοχείο. Ελεφκεροσ χρόνοσ για
ατομικζσ δραςτθριότθτεσ. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ.
2θ μζρα - 18/06 Πρωινό. Προαιρετικι περιιγθςθ ςτο Εβραιόκαςτρο, ςτο
Συνοικιςμό, ςτον Άγιο Βαςίλειο και ςτο Γλυκάδι. Γεφμα-πακζτο. Ελεφκεροσ χρόνοσ
για ατομικζσ δραςτθριότθτεσ. Δείπνο. Προαιρετικι νυχτερινι βόλτα.
Διανυκτζρευςθ.
3θ μζρα - 19/06 Πρωινό. Προαιρετικι περιιγθςθ ςε μοναςτιρι ςτο βουνό και
ςτουσ Βενετικοφσ Πφργουσ ι προαιρετικι εκδρομι ςτθν Καβάλα. Γεφμα-πακζτο.
Ελεφκεροσ χρόνοσ για ατομικζσ δραςτθριότθτεσ. Δείπνο. Προαιρετικι νυχτερινι
ζξοδοσ ςε κλαμπ. Διανυκτζρευςθ.
4θ μζρα - 20/06 Πρωινό. Αναχϊρθςθ. Τζλοσ υπθρεςιϊν.
*Σαξίδι ςτθ Θάςο – Σαξιδιωτικόσ οδθγόσ:
http://www.youtube.com/watch?v=k16qHjp-xq0&feature=related

ΣΙΜΗ ΚΑΣΑ ΑΣΟΜΟ
Hotel***
Apartmani

89€
79€

* 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
•Ειςιτιρια για όλεσ τισ εκδρομζσ, περιθγιςεισ και αξιοκζατα
•Οδθγόσ για όλεσ τισ οργανωμζνεσ εκδρομζσ (τιμι ανάλογα με τθ γλϊςςα)
•Μεταφορά από και προσ το αεροδρόμιο
-OW (μονι διαδρομι) μεταφορά με λεωφορείο μζχρι 50 άτομα - 250 €
•Ελλθνικι βραδιά ςε εςτιατόριο (δείπνοσ και ενα ποτό) – 15 €
•Βόλτα με πλοιάριο – 15 €
•Κλαμπ – 6 €
•Εκδρομι Καβάλασ - Φιλίππων
-Τιμι λεωφορείου μεταφοράσ ανά άτομο -12 €
-Αρχαιολογικό Μουςείο Καβάλασ - 2 €, ειςιτιριο
-Φροφριο - 2 €, ειςιτιριο
-Αρχαιολογικόσ χϊροσ Φιλίππων - 3 €, ειςιτιριο
-Αρχαιολογικό Μουςείο Φιλίππων – 2 €, ειςιτιριο
-Αρχαιολογικόσ χϊροσ και το μουςείο Φιλίππων - 4 €, ειςιτιριο
• Ferry Καβάλα – Θάςοσ - Καβάλα - Τιμι ανά άτομο OW(μονι διαδρομι) 5 €
ΗΜΕΙΩΗ
•Επιπλζον χρζωςθ ςε δίκλινο δωμάτιο 5€ ανά άτομο/μζρα.
•Επιπλζον χρζωςθ για μονόκλινο δωμάτιο ανά άτομο/θμζρα: 18€
•Δυνατότθτα παράταςθσ τθσ διαμονισ (με επιπλζον χρζωςθ ανά άτομο/ θμζρα):
Hotel *** 30€
Apartments 27€
•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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