Τετραήμερη Οδική Εκδρομή
στην κοσμοπολίτικη ΣΚΙΑΘ0, στην οικογενειακή
ΣΚΟΠΕΛΟ και στη ρομαντική ΑΛΟΝΝΗΣΟ
Σάββατο, 23 Ιουνίου έως Τρίτη, 26 Ιουνίου

1η ημέρα: Σάββατο 23/06
07:30

Συγκέντρωση στην Πλατεία Κάνιγγος και αναχώρηση από Αθήνα για
Άγιο Κωνσταντίνο, με ενδιάμεση στάση για πρωινό καφέ.

10:00

Άφιξη και επιβίβαση στο πλοίο, που θα μας μεταφέρει στη Σκιάθο, ένα
από τα πιο ονειρικά και καταπράσινα νησιά του Βόρειου Αιγαίου.

13:00

Άφιξη στη Σκιάθο και μεταφορά στο Ξενοδοχείο μας CARAVOS
HOTEL 3*. Τακτοποίηση στα δωμάτια και ελεύθερος χρόνος για το
πρώτο μας μπάνιο στην πισίνα του ξενοδοχείου ή στην υπέροχη
παραλία, «Κουκουναριές» με τα πεντακάθαρα και καταγάλανα νερά.

Απόγευμα

Η πρώτη μας βουτιά στη πανέμορφη παραλία των Κουκουναριών, μία
από τις πιο φημισμένες παραλίες ολόκληρης της Μεσογείου. Στους
χάρτες και για πολλούς επισκέπτες το όνομά της είναι «Χρυσή
Άμμος» λόγω της εξαιρετικά λεπτής άμμου που χρυσίζει στον ήλιο.
Επίσης, εδώ βρίσκεται και το περίφημο δάσος με τις κουκουναριές
που φτάνουν σχεδόν μέχρι το κύμα.

Βράδυ

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, Δείπνο και διανυκτέρευση.

2η ημέρα: Κυριακή 24/06
07:00-09:30 Πρωινό στο μπουφέ του ξενοδοχείου.
10:00

Επιβίβαση στο πούλμαν μας και ξεκινάμε την περιήγηση της Σκιάθου
με επισκέψεις στο Μπούρτζι, στο σπίτι-μουσείο όπου πέρασε τα πρώτα
του χρόνια ο σπουδαίος διηγηματογράφος Αλέξανδρος
Παπαδιαμάντης. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε την Ιερά Μονή της
Παναγιάς της Εικονίστρας, στο κεντρικό ναό της οποία βρίσκεται μια
πολύ παλιά και θαυματουργή εικόνα που θρυλείται ότι βρέθηκε στα
κλαδιά ενός πεύκου.

Μεσημέρι

Συνάντηση με τα τοπικά Κέντρα Ξένων Γλωσσών σε γραφικό ταβερνάκι με
παραδοσιακά μεζεδάκια, προσφορά του Συνδέσμου.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση και χαλάρωση.

Απόγευμα

Απογευματινό μπάνιο και απογευματινός καφές σε μία από τις
εξαιρετικές παράλιές του νησιού.

Βράδυ

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, Δείπνο και διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Δευτέρα

25/06

Κρουζιέρα

ΣΚΟΠΕΛΟΣ-ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ

(ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ με τοστ ή παγωτό και καφέ ή αναψυκτικό)
07:00-08:30 Πρωινό στο μπουφέ του ξενοδοχείου.
Αμέσως μετά αναχωρούμε με το πούλμαν μας για το λιμάνι, για να
επιβιβαστούμε στο πλοίο για την ημερήσια κρουαζιέρα στα άλλα δύο
νησιά των Σποράδων, Σκόπελο και Αλόννησο: Η κρουαζιέρα είναι
προσφορά του Συνδέσμου.
Μέσα από μία μαγευτική θαλάσσια διαδρομή σε μια πανδαισία
χρωμάτων πράσινου και μπλε, θα γνωρίσουμε τα δύο νησιά, θα
απολαύσουμε το μπάνιο μας στα γαλαζοπράσινα νερά των Σποράδων
και θα κεραστούμε με τοστ ή παγωτό και καφέ ή αναψυκτικό,
προσφορά του Συνδέσμου.

Απόγευμα

Επιστροφή στη ΣΚΙΑΘΟ και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας.

Βράδυ

Δείπνο στο ξενοδοχείο μας με νυχτερινή χαλάρωση γύρω από την
πισίνα. Διανυκτέρευση.

4η ημέρα: Τρίτη 26/06
07:00-09:00 Πρωινό στο μπουφέ του ξενοδοχείου.
10:00

Ξεκινάμε για να απολαύσουμε την τελευταία μας βουτιά σε μία από τις
πανέμορφες παραλίες του νησιού. Ελεύθερος χρόνος για να
απολαύσουμε το μπάνιο μας, τον καφέ μας ή και το ουζάκι μας στα
παραθαλάσσια μαγαζιά.

Απόγευμα

Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας για παραλαβή των αποσκευών μας
και αποχαιρετάμε το «διαμάντι του Αιγαίου» με αμέτρητα
συναισθήματα και εμπειρίες, παίρνοντας μαζί μας τις καλύτερες
αναμνήσεις.

18.00

Άφιξη στο λιμάνι και επιβίβαση στο πλοίο, που θα μας μεταφέρει στον
Άγιο Κωνσταντίνο.

21.00

Άφιξη στον Άγιο Κωνσταντίνο και επιστροφή στη Αθήνα με ενδιάμεση
στάση.

Τιμές

Κατ΄ άτομο

Δίκλινο ή Τρίκλινο
Μονόκλινο
Παιδιά (έως 12 ετών)

300€
340€
250€

Περιλαμβάνονται:








Όλες οι μεταφορές με πούλμαν Αθήνα-Αγ. Κωνσταντίνο με επιστροφή.
Όλες οι μεταφορές με πλοίο Αγ. Κωνσταντίνο-Σκιάθο με επιστροφή.
Τρεις Διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο.
Πρωινό σε μπουφέ στο ξενοδοχείο.
Παραδοσιακά μεζεδάκια σε γραφικό ταβερνάκι Κυριακής, προσφορά του
Συνδέσμου.
Δείπνο Σαββάτου, Κυριακής και Δευτέρας στο ξενοδοχείο
Η μεγάλη κρουαζιέρα της Δευτέρας και τα κεράσματα, προσφορά του
Συνδέσμου.

Προθεσμίες - Κρατήσεις:
Δηλώσεις συμμετοχής: μέχρι την Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018
Eξόφληση συνολικού ποσού: το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018.
Τονίζουμε ότι οι κρατήσεις θέσεων μπορούν να γίνουν και τηλεφωνικά, αλλά για την
κατοχύρωση των θέσεων είναι απαραίτητη η καταβολή του ποσού στα πλαίσια της
προθεσμίας.
Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε με τα γραφεία
του Συνδέσμου (τηλ: 210-3830752, 801-222777 και 210-3302468 - υπεύθυνη,
κα Πένυ Παρασκευαδάκη).
Λογαριασμοί τραπέζης:

Alpha bank 415 00 2002003067
( IBAN GR80 0140 4150 4150 0200 2003 067 )
Eurobank 0026 0418 58 0200031139
( IBAN GR90 0260 4180 0005 8020 0031 139 )
(Ονομαστική κατάθεση)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησής σας, πριν τις 15 Ιουνίου 2018, τα χρήματα
που έχετε δώσει επιστρέφονται στο ακέραιο.
Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησής σας μετά τις 15 Ιουνίου 2018, επιστρέφονται
μόνο τα χρήματα που αντιστοιχούν στη μετακίνηση με το πούλμαν, ή όλο το ποσό, αν
δεν έχει ακόμη αποσταλεί η τελική λίστα στο ξενοδοχείο ή δεν έχουν αγοραστεί τα
ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

