ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΔΟ

Εκδρομή Επιτροπής Κοινωνικής Συμπαράστασης Π.Κ.Κ Βίδο
Καθαρά Δευτέρα στην Ιταλία 07/03-12/03

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
⇒ Παρασκευή 07/03 αναχώρηση 07:00 με Minoan Lines (Πασιφάη) για Βενετία
⇒ Σάββατο 08/03 άφιξη στη Βενετία 08:00 τοπική ώρα. 2ωρη Ξενάγηση. 15:30:
Αναχώρηση για το ξενοδοχείο. 3-4 ώρες διαδρομής με ενδιάμεση στάση.
⇒ Κυριακή 09/03 Ολοήμερη εκδρομή και ξενάγηση στον πύργο της Πίζα, Σαν
Τζιμινιάνο και Σιένα.
⇒ Δευτέρα 10/03 Ξενάγηση στην πόλη της Φλωρεντίας και ελεύθερος χρόνος έως
το απόγευμα.
⇒ Τρίτη 11/03 Αναχώρηση από ξενοδοχείο με προορισμό την Αγκώνα από όπου θα
αναχωρήσουμε 17:00 με το πλοίο Minoan Lines Europa Palace. Σύντομη
επίσκεψη σε μια ακόμη περιοχή καθ’ οδόν.
⇒ Τεταρτη 12/03 Άφιξη στην Ηγουμενίτσα στις 09:00 και στη συνέχεια
αναχώρηση με το πλοίο 09:30 για Κέρκυρα. Ώρα άφιξης 11:00 στην Κέρκυρα.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Διαμονή στην πόλη Montecatini Terme στο ξενοδοχείο Massimo D Azeglio ***s
Τιμή συμμετοχής κατ άτομο: €400,00
Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνονται:
• 2 διανυκτερεύσεις σε 4κλινες καμπίνες εσωτερικές με ντουζ.
• 3 Διανυκτερέυσεις σε Δίκλινα Δωμάτια
• Ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο (πρωινό και πλήρες δείπνο)
• Όλες οι μετακινήσεις με Ιδιόκτητο πούλμαν με 2 οδηγούς
• Όλες οι ξεναγήσεις με ελληνόφωνο ξεναγό
• Εισιτήρια Ηγουμενίτσα Κέρκυρα

Συνέχεια

→

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΔΟ

Δεν Συμπεριλαμβάνονται:
• Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
• Μετακινήσεις με μέσα μαζικής μεταφοράς όπως βάρκες στη Βενετία,
αστικά λεωφορεία κτλ
• φιλοδωρήματα
Επιβαρύνσεις:
Μονόκλινο Δωμάτιο €35 το άτομο
2 κλινη καμπίνα (ΑΒ2) εσωτερική € 40 το άτομο
2 κλινη καμπίνα (Α2) εξωτερική € 60 το άτομο

Το λεωφορείο θα είναι 50 θέσεων υπερυψωμένο ιδιόκτητο πούλμαν το οποίο διαθέτει
κλιματισμό, ψυγείο, GPS, DVD, κασετόφωνο, cd player με δυνατότητα αναπαραγωγής
MP3 WMA καθώς και δυνατότητα σύνδεσης με φορητά MP3 player. Καθ’ όλη τη
διάρκεια του ταξιδιού θα διατίθενται ΔΩΡΕΑΝ εμφιαλωμένα νερά 0,5 l.

Αποστάσεις:
•
•
•
•
•
•

Βενετία - Μοντεκατίνι 278 χλμ
Μοντεκατίνι – Πίζα 54 χλμ
Πιζα – Σαν Τζιμινιανο 90 χλμ
Σαν Τζιμινιανο – Σιένα 35 χλμ
Σιένα – Μοντεκατίνι 112
Μοντεκατίνι – Αγκώνα 350 χλμ

Κατόπιν συνεννοήσεως με τοπικό ελληνόφωνο ξεναγό μπορεί να γίνουν μικρές αλλαγές
στα ωράρια ή τη σειρά που θα επισκεφτούμε την κάθε περιοχή.
Δηλώσεις συμμετοχής με προκαταβολή €100 έως 27/12/07
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:
Κος Ντίνος Ζωχιός, κατάστημα οπτικών τηλ: 26610 39189
Κος Ανδρέας Κάντας τηλ: 26610 56803 – 6942 84 80 31

