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“The Greek Gate”
ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ- ΠΑΡΑΛΙΑ,ΕΛΛΑΔΑ
Μάιος 1 – 4, 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.
Θεςςαλονίκθ- Μία από τισ αρχαιότερεσ πόλεισ τθσ Ευρϊπθσ και θ δεφτερθ
μεγαλφτερθ πόλθ ςτθν Ελλάδα μετά τθν Ακινα. Η Θεςςαλονίκθ εξακολουκεί να
είναι το πιο ςθμαντικό εμπορικό λιμάνι για το ςφνολο τθσ Νοτιοανατολικισ
Ευρϊπθσ. Η πόλθ βρίςκεται ςτθν κορυφι του κόλπου τθσ Θεςςαλονίκθσ, ο οποίοσ
εκτείνεται ςε μικοσ είκοςι μιλίων. Δυτικά τθσ πόλθσ, είναι θ παράκτια πεδιάδα τθσ
Θεςςαλονίκθσ, κοντά ςτισ εκβολζσ του Αξιοφ. Από τθν άλλθ πλευρά, θ πόλθ
περιβάλλεται από τουσ λόφουσ και τα βουνά του Χορτιάτθ. Κοντά ςτθ
Θεςςαλονίκθ βρίςκεται θ Παραλία θ οποία είναι διάςθμθ για τα ξενοδοχεία, τισ
ταβζρνεσ, τα εςτιατόρια, τα μπαρ και τα νυχτερινά κζντρα διαςκζδαςθσ. Η
αμμϊδθσ ακτογραμμι καλφπτει το ςφνολο ςχεδόν των ακτϊν τθσ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1θ μζρα – 01.05 Άφιξθ ςτθν Ολυμπιακι Άκτθ. Διαμονι ςε ξενοδοχείο.
Ελεφκεροσ χρόνοσ για ατομικζσ δραςτθριότθτεσ. Προαιρετικι βραδινι ζξοδοσ.
Δείπνο. Διανυκτζρευςθ.
2θ μζρα – 02.05 Πρωινό. Προαιρετικι περιιγθςθ ςτθν Θεςςαλονίκθ (το Λευκό
Πφργο, τθν Εκκλθςία τθσ Αγίασ οφίασ, Ροτόντα, Εκκλθςία του Αγίου Δθμθτρίου, τθν
πλατεία Αριςτοτζλουσ, το μνθμείο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Φροφριο...). Γεφμαπακζτο. Ελεφκεροσ χρόνοσ για ατομικζσ δραςτθριότθτεσ. Δείπνο. Προαιρετικι
βραδινι ζξοδοσ ςε κλαμπ. Διανυκτζρευςθ.
3θ μζρα – 03.05 Πρωινό. Προαιρετικι επίςκεψθ ςτο εμπορικό κζντρο Cosmos.
Γεφμα-πακζτο. Ελεφκεροσ χρόνοσ για ατομικζσ δραςτθριότθτεσ. Δείπνο.
Προαιρετικι βραδινι ζξοδοσ, ςε ελλθνικι ταβζρνα. Διανυκτζρευςθ.
4θ μζρα – 4.05 Πρωινό. Αναχϊρθςθ. Σζλοσ υπθρεςιϊν.
*Σαξίδι ςτθ Θεςςαλονίκθ - Σαξιδιωτικόσ οδθγόσ:
http://www.youtube.com/watch?v=134sOqKM_U0

ΣΙΜΗ ΚΑΣΑ ΑΣΟΜΟ
HotelLilalo http://

www.hotellilalo.gr

Hotel Yakinthos

www.yakinthoshotel.gr

Hotel Erato
Hotel Katerina

79€

Vila Rodon

*επ. μζρα 26€

Hotel Orea Eleni

www.hotel-oreaeleni.gr

Hotel Porto Del
Sol

www.hotelportodelsol.gr

Hotel Kostis

www.kostishotel.com

Hotel Victoria

www.hotel-viktoria.net

89€

*επ. μζρα 29€
Hotel Rainbow
* θμείωςθ –Για τα μζλθ του Mediteranian Travel Club αναμζνονται
ειδικζσ τιμζσ και πολλζσ άλλεσ προτεραιότθτεσ

Η ΣΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
•Διαμονι ςε επιλεγμζνο ξενοδοχείο, ςε δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα
δωμάτια με πλιρθσ διατροφι (πρωινό, γεφμα-πακζτο και δείπνο).
Η ΣΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
•Προαιρετικζσ εκδρομζσ.
•Ατομικά ζξοδα που δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτο πακζτο
ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΕ ΕΚΔΡΟΜΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΕΙ
•Εκδρομι Θεςςαλονίκθ
-Σιμι λεωφορείο μεταφοράσ ανά άτομο - 10 €
-Οδθγόσ για τθν επίςκεψθ τθσ Θεςςαλονίκθσ 80-100 € (τιμι ανάλογα με τθν γλϊςςα)
-Ο Λευκόσ Πφργοσ - 3 €, ειςιτιριο
-Εμπορικό κζντρο Cosmos
•Μεταφορά αεροδρόμιο τθσ Θεςςαλονίκθσ - Ξενοδοχείο - Αεροδρόμιο
-OW μονι διαδρομι -λεωφορείο μζχρι 30 άτομα - 280 €
-OW μονι διαδρομι -λεωφορείο μζχρι 50 άτομα - 320 €
 Ειςιτιρια για όλεσ τισ εκδρομζσ, περιθγιςεισ και αξιοκζατα.
 Μεταφορά Αεροδρόμιο - Ξενοδοχείο - Αεροδρόμιο
 Ελλθνικι βραδιά ςτο εςτιατόριο( δείπνοσ και ζνα ποτό )- 12€
 Εκδρομι ςτα Μετζωρα - 20€.
 Βόλτα με πλοιάριο - 9€ (15€ - με φαγθτό)
 Κλαμπ - 5€.
 Waterland Θεςςαλονίκθσ - 15€
ΗΜΕΙΩΗ
•Επιπλζον χρζωςθ ςε δίκλινο δωμάτιο 5€ ανά άτομο/μζρα.
•Επιπλζον χρζωςθ για μονόκλινο δωμάτιο ανά άτομο/θμζρα :

Hotels (Lilalo, Yakinthos, Erato, Katerina,Rodon) 22€
Hotels (Orea Eleni, Porto del Sol, Kostis, Victoria, Rainbow) 26€
•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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