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"Ρυθμοί της Θάλασσας"
Ιούλιος 08 – 13,2015
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.
Ζάκυνκοσ – Το νθςί των χελωνϊν, το νοτιότερο και το τρίτο μεγαλφτερο νθςί του
Ιονίου. Βρίςκεται μόλισ 8,5 ναυτικά μίλια νότια τθσ Κεφαλονιάσ και 9,5 ν.μ. από
τθν Ρελοπόννθςο.Λόγω τθσ γεωγραφικισ κζςθσ τθσ Ζακφνκου, είναι εφκολο να
φτάςετε τόςο ςτα άλλα νθςιά του Ιονίου όςο και ςτθν θπειρωτικι Ελλάδα. Στθ
βόρεια, ανατολικι και νότια πλευρά του νθςιοφ,βρίςκεται ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ
από παραλίεσ, ενϊ ςτθ δυτικι πλευρά υπάρχουν πολλζσ καλάςςιεσ ςπθλιζσ και
όρμοι, όπωσ θ καυμάςια Γαλάηια Σπθλιά ςτα βόρειοδυτικά του νθςιοφ. Η
ομϊνυμθ κφρια πόλθ τθσ πόλθσ τθσ Ζακφνκου, βρίςκεται ςτουσ πρόποδεσ του
λόφου τθσ Μπόχαλθσ. Το κλίμα ςτθ Ζάκυνκο είναι μζςο Μεςογείακό, με
βροχεροφσ χειμϊνεσ και μακρά ηεςτά καλοκαίρια.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1θ μζρα - 08/07 Άφιξθ ςτθ Ζάκυνκο. Διαμονι ςτο ξενοδοχείο. Ελεφκεροσ χρόνοσ
για ατομικζσ δραςτθριότθτεσ. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ.
2θ μζρα - 09/07 Ρρωινό. Ρροαιρετικι επίςκεψθ ςτισ παραλίεσ Ναυάγιο, Κερί,
Άγιοσ Νικόλαοσ, Κρυονζρι, Μακρφσ Γιαλόσ, Ζίγκια... Γεφμα-πακζτο. Ρροαιρετικι
νυχτερινι βόλτα. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ.
3θ μζρα - 10/07 Ρρωινό. Ρροαιρετικι ξενάγθςθ ςτθν πόλθ, Βυηαντινό Μουςείο,
ςτο Ενετικό Κάςτρο και το Ναυτικό Μουςείο. Γεφμα-πακζτο. Ελεφκεροσ χρόνοσ.
Δείπνο. Ρροαιρετικι νυχτερινι ζξοδοσ ςε κλαμπ. Διανυκτζρευςθ.
4θ μζρα - 11/07 Ρρωινό. Ελεφκεροσ χρόνοσ. Γεφμα-πακζτο. Ελεφκεροσ χρόνοσ.
Δείπνο. Ρροαιρετικι νυχτερινι ζξοδοσ. Διανυκτζρευςθ.
5θ μζρα - 12/07 Ρρωινό. Ρροαιρετικι επίςκεψθ τοπικϊν παραδοςιακϊν χωριϊν.
Γεφμα-πακζτο. Ρροαιρετικι ζξοδοσ.Δείπνο. Διανυκτζρευςθ.
6θ μζρα - 13/07 Ρρωινό. Αναχϊρθςθ. Τζλοσ υπθρεςιϊν.
* Σαξίδι ςτθ Ζάκυνκο – Σαξιδιωτικόσ οδθγόσ:
http://www.youtube.com/watch?v=k16qHjp-xq0&feature=related

ΣΙΜΗ ΚΑΣΑ ΑΣΟΜΟ
Hotel ***
Hotel **
Apartments A’κατ.

149 €
139 €
129 €

* 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
•Ρροαιρετικζσ εκδρομζσ.
• Ατομικά ζξοδα που δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτο πακζτο

ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΕ ΕΚΔΡΟΜΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΕΙ
•Μεταφορά απο και πρόσ το αεροδρόμιο
-OW μονι διαδρομι λεωφορείο εϊσ 30 άτομα - 100€
-OW μονι διαδρομι λεωφορείο εϊσ 50 άτομα - 120€
•Πλα τα ειςιτιρια για όλα τα αξιοκζατα και περιθγιςεισ ςτθν πόλθ
-Βυηαντινό μουςείο -3€ ειςιτιριο
-Φυςικό μουςείο βερτηάγειο -3€ ειςιτιριο
-Μουςείο του Σολομϊν - 4€ ειςιτιριο
•Ελλθνικι βραδιά ςε ταβζρνα με ηωντανι μουςικι -15€ ανα άτομο (θ τιμι
περιλαμβάνει φαγθτό και ποτό)
•Κρουαηιζρα 15€ ανα άτομο (θ τιμι περιλαμβάνει φαγθτό)
•Ferry Κυλλινθ – Ζάκυνκοσ - Κυλλινθ 8€ ανα άτομο
•Κλαμπ 6€
ΗΜΕΙΩΗ
-Επιπλζον χρζωςθ για δίκλινο δωμάτιο € 5 ανά άτομο ανά μζρα.
-Επιπλζον χρεϊςθ για μονόκλινο δωμάτιο ανά μζρα Hotel 3*** 23 € Hotel ** 20€
-Επιπλζον μζρα 3*** 30 € ανά άτομο/μζρα, 2** 28 € ανά άτομο/μζρα,διαμερίςματα 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.

MED TRAVEL AGENCY
& Med Travel Club
Contact: 00381 11 322 81 68
office@mediteraniangroup.net

