Απόδραζη ζηη Βενεηία
3 μέπερ αεποποπικώρ ζηην Βενεηία. Γιαμονή ζηο
ξενοδοσείο ζηο ξενοδοσείο APOGIA SIRIO 4* ή
παπόμοιο με μποςθέ ππόγεςμα καθημεπινά.
Πρόγραμμα (3 μέρες)
Ημέρα 1

Ημέρα 2

Ημέρα 3

Αθήνα - Βενετία
ςνάνηηζη ζηο αεποδπόμιο και πηήζη με ηην
AEGEAN για ηη πόλη ηυν Γόγηδυν , Βενεηία .
Άθιξη και μεηαθοπά ζηο ξενοδοσείο APOGIA
SIRIO 4* ( www.apogia-hotel-venice.com ) Με
ηη βοήθεια ηος απσηγού πποαιπεηικά μποπείηε να
έσεηε μια ππώηη γνυπιμία με ηην πόλη !
Βενετία - περιήγηση πόλης
Ππυινό και μεηαθοπά ζηο Σπονκέηο όπος
ανασυπούμε με βαποπέηο για ηην θημιζμένη
Πιάηζα αν Μάπκο όπος δούμε ηην ομώνςμη
εκκληζία με ηοςρ πένηε θόλοςρ ηο παλάηι ηυν
Γόγηδυν, ηον Πύπγο ηος Ρολογιού ηιρ παλιέρ
θςλακήρ και ηην Γέθςπα ηυν ηεναγμών . Θα
επιζκεθθούμε ηην οπθόδοξη εκκληζία ηος Αγ.
Γευπγίος και θα καηαλήξοςμε ζε ένα από ηα λίγα
επγαζηήπιο καηαζκεςήρ Murano. Χπόνορ
ελεύθεπορ.
Βενετία - Αθήνα
Ππυινό και ελεύθεπορ σπόνορ μέσπι ηην
ανασώπηζη για ηη πηήζη ηηρ επιζηποθήρ.
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Περιζζόηερες πληροθορίες
Τιμοκαηάλογοι
Ξενοδοσείο: APOGIA SIRIO

Γίκλινο
3ο άηομο
3-12 εηών
Μονόκλινο

10/11/2017 24/11/2017
εώς
εώς
12/11/2017 26/11/2017
€ 245.00 € 245.00
€ 195.00

€ 195.00

€ 375.00

€ 375.00

Περιλαμβάνονηαι









Αεποποπικά ειζιηήπια ΑΘΗΝΑ- ΒΔΝΔΣΙΑ ΑΘΗΝΑ με ηη AEGEAN
Γύο διανςκηεπεύζειρ ζηο ξενοδοσείο APOGIA
SIRIO 4 * η παπόμοιο
Μποςθέ ππόγεςμα καθημεπινά
Διζιηήπιο για ηο βαποπέηο για ηην 2η μέπα
Δκδπομέρ, πεπιηγήζειρ & επιζκέτειρ υρ
πεπιγπάθονηαι ανυηέπυ
Έμπειπορ απσηγόρ-ζςνοδόρ ηος γπαθείος μαρ
Αζθάλεια αζηικήρ εςθύνηρ και ηαξιδιυηική για
ηοςρ εκδπομείρ υρ 75 εηών
Φ.Π.Α.

Γεν περιλαμβάνονηαι


Φόποι αεποδπομίος & επίναςλοι καςζίμυν € 150,
θόποι πόλευν , check points € 20 καη άηομο,
ασθοθοπικά, θιλοδυπήμαηα, είζοδοι ζε μοςζεία,
μνημεία & λοιπά αξιοθέαηα, και ό,ηι δεν
αναθέπεηαι ζηα πποζθεπόμενα.
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