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1               ΣΤΝΖΗΑ - ΓΤΡΟ ΟΑΔΩΝ - 8 ημ. 

ΛΗΓΑ ΛΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΣΑΞΗΓΗ 
 

Ολόηνο ηεο Σπλεζίαο απνηειείην πην όκνξθν θαη γξαθηθό θνκκάηη ηεο ρώξαο, θαζώο εθεί ζηα 

ζύλνξα κε ηε αράξα, βξίζθνληαηβεξβέξηθα ρσξηά, ζ’ έλαηνπίν εθθεληξηθό θαη κνλαδηθόζε 

νκνξθηά. Ζ απεξαληνζύλε ηεο κεγαιύηεξεο εξήκνπ ηνπ θόζκνπζε ζπλδπαζκό κε ηηο 

θαηαπξάζηλεο νάζεηο, θαηάθπηεο σο επί ην πιείζηνλ απόθνηληθόδεληξα, είλαη ζηνηρεία θπζηθήο 

νκνξθηάο πνπ ζνπ θόβνπλ ζηελ θπξηνιεμία ηελ αλάζα. Από ηελ άιιε κεξηά πάιη ε 

βνξεηναλαηνιηθή πιεπξά ηεο ρώξαο, πνπ βξέρεηαη από ηεΜεζόγεην ζάιαζζαέρεη θιίκα 

θαζαξά εύθξαην. Πεδηάδεο θαη ιόθνη θνληά ζηε ζάιαζζα ζπλζέηνπλ έλα ηνπίν πινύζην ζε 

ειαηώλεο.Μνλαζηίξ, νπο, Υακκακέη, Πνξη Δι Καληάνπτ,θεκηζκέλα παξαζεξηζηηθά ζέξεηξα 

πνπ ειθύνπλ εθαηνκκύξηα ηνπξίζηεο από όιν ηνλ θόζκν, θαζώο δηαζέηνπλ 

ζύγρξνλαμελνδνρεηαθά ζπγθξνηήκαηα κε όιεο ηηο αλέζεηοθαη δπλαηόηεηεο γηα ζπνξ θαη 

δηαζθέδαζε. Αιιά αθόκε θαη εθείλνη πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηεληζηνξίαηεο ρώξαο δελ ζα 

απνγνεηεπζνύλ. Ζ Σπλεζία απνηέιεζε ζηαπξνδξόκη πνιηηηζκώλθαη θέξεη ζήκεξα κηα 

πινύζηαηζηνξία 3.000 εηώλ. Ρσκαίνη, Άξαβεο, Σνύξθνη, Φνίληθεο θαη ηέινο Γάιινη έδσζαλ ν 

θαζέλαο από θάπνην ζηνηρείν πνιηηηζκνύ πνπ ζήκεξα ζπλζέηεη ηεζύγρξνλε Σπλεζία. 

 

 

ΜΔ ΜΗΑ ΜΑΣΗΑ 
 

 Απεπζείαο Πηήζεηο κε ALITALIA 

 Ξελνδνρεία 5*,4* με ημιδιαηποθή 

 αθάπι με Jeep 4X4!!! 

 Δπίζθεςε ζην πωμαϊκό αμθιθέαηπο Δλ Σζεμ ζην Μνλαζηίξ 

 Δπίζθεςε ζην ρσξηό ησλ ηξσγινδπηώλ, ηε Μαηκάηα 

 Βόληα με καμήλερ ζηοςρ αμμόλοθοςρ ηηρ ασάπα 

 Δπίζθεςε ζηε Μενηίνα θαη ζην μοςζείο Νηαπεπάιη ζηε Σνδέξ 

 Ξελάγεζε ζηελ ιεπή πόλη Καιποςάν 

 Έμπειπορ απσηγόρ–ζςνοδόρ 
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…εζείρ ηο ξέπαηε; 
 

 

Ζ κινημαηογπαθική Σςνηζία 
 

 

Μηα ρώξα κε ρίιηα 

πξόζσπα, ε εμσηηθή γηα 

πνιινύο Σπλεζία είλαη 

γεκάηε αληηζέζεηο, ελώ 

θνπβαιά ζηηο πιάηεο ηεο 

κηα καθξαίσλε ηζηνξία 

θαη έλαλ εληππσζηαθό 

αξραηνινγηθό πινύην πνπ 

αληηθαηνπηξίδεη κε ηνλ πην 

δπλακηθό ηξόπν ηελ 

ηδηόηεηα ηεο σο έλα 

ζηαπξνδξόκη πνιηηηζκώλ. 

Με ηε κηα ηεο άθξε λα 

βξέρεηαη από ηα 

γαιαδνπξάζηλα λεξά ηεο 

Μεζνγείνπ θαη ηελ άιιε 

λα βπζίδεηαη ζηελ έξεκν 

αράξα, νη ελαιιαγέο ζην ηνπίν ηεο καγεύνπλ θαη ηνλ πην απαηηεηηθό επηζθέπηε. Απέξαληεο 

εθηάζεηο κε ειαηόδεληξα ζηα βνξεηναλαηνιηθά ηεο, δίλνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε ακκώδε ηνπία, 

δηάζπαξηα από νάζεηο αγθαιηαζκέλεο από θνίληθεο. Μλεκεία ζύκβνια ησλ πνιηηηζκώλ θαη 

ησλ ιαώλ πνπ θαηνίθεζαλ ζηελ Σπλεζία, αλά ηνπο αηώλεο, ζηνιίδνπλ ην ηνπίν ηεο, ζε θάζε 

πηζαλό θαη απίζαλν κέξνο.Σα θξνύξηα πνπ δεζπόδνπλ ζε ζηξαηεγηθά ζεκεία, 

πξνζηαηεύνληαο ηε ρώξα από ηηο ζαιάζζηεο επηδξνκέο, ηα θαιά δηαηεξεκέλα ξσκατθά, 

θνηληθηθά θαη αξαβνκνπζνπικαληθά κλεκεία, αιιά θαη νη απέξαληεο εθηάζεηο ηεο αράξαο 

έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα κνλαδηθήο νκνξθηάο θπζηθό ζθεληθό.Όιε απηή ε πνηθηινκνξθία 

ελέπλεπζε θαη εμαθνινπζεί λα εκπλέεη ζθελνζέηεο, πνπ εθκεηαιιεύνληαη ην αηκνζθαηξηθό 

ηνπίν ηεο αξαβηθήο ρώξαο γηα λα κεηαθέξνπλ ηνπο ζεαηέο ησλ ηαηληώλ ηνπο ζε επνρέο ηνπ 

παξειζόληνο αιιά θαη ηνπ κέιινληνο. 

Ζ δεκνθηιήο θαη πιένλ θιαζζηθή ηαηλία «Ο Ηεζνύ από ηε Ναδαξέη» ζεσξείηαη σο ε 

κεγαιύηεξε ζξεζθεπηηθή παξαγσγή ζηελ ηζηνξία ηεο κηθξήο θαη ηεο κεγάιεο νζόλεο, πνπ 

αλαθέξεηαη ζηε Γέλλεζε, ηε Εσή, ηα Πάζε θαη ηελ Αλάζηαζε ηνπ Ηεζνύ Υξηζηνύ. 

Ο Ηηαιόο ζθελνζέηεο Φξάλθν Σδεθηξέιη, εμαζθαιίδνληαο έλα επηηειείν δηάζεκσλ εζνπνηώλ 

θαη ρηιηάδσλ θνκπάξζσλ, κε πξσηαγσληζηή ηνλ Ρόκπεξη Πάνπει, επέιεμε θαη ηελ Σπλεζία 

θαη ζπγθεθξηκέλα ην Μνλαζηίξ, σο θπζηθό ζθεληθό γηα ηα γπξίζκαηα ηεο κίλη ηειενπηηθήο ηνπ 

ζεηξάο, ηα νπνία θξάηεζαλ ηέζζεξα νιόθιεξα ρξόληα.Σν όλνκα ηεο ηζηνξηθήο πόιεο 

Μνλαζηίξ, πξνέξρεηαη από έλα γπλαηθείν κνλαζηήξη, πνπ ήηαλ ρηηζκέλν ζε ζηξαηεγηθό ζεκείν 

ηεο πεξηνρήο, ιεηηνπξγώληαο σο πξνζηαζία από ηηο ζαιάζζηεο επηδξνκέο. Σν εληππσζηαθό 

αξαβηθό θξνύξην (Ρηκπάη) πνπ ρηίζηεθε ζηε ζέζε ηνπ κνλαζηεξηνύ δεζπόδεη θνληά ζηελ αθηή 

ηεο πόιεο από ηνλ 10 ν αηώλα κ.Υ. θαη ν Σδεθηξέιη κεηαηξέπεη ην επηβιεηηθό ηνπ ηείρνο ζε 

ηείρνο ηεο Ηεξνπζαιήκ.Ζ κνλαδηθή ηνπ αξρηηεθηνληθή, κε ηα δηαδνρηθά ηείρε θαη ηνπο 

ππξγίζθνπο ελέπλεπζε ηνλ Σδεθηξέιη ν νπνίνο «έζηεζε» ζην εζσηεξηθό ηνπ ην δηθαζηήξην, 

ζην νπνίν ν Πόληηνο Πηιάηνο απνθάζηζε ηελ ζηαύξσζε ηνπ Ηεζνύ.Μεξηθέο ζθελέο αξγόηεξα, 

ν θεθιηκέλνο δηάδξνκνο, πνπ νδεγεί ζηα πςειόηεξα ζεκεία ηνπ θξνπξίνπ κεηαηξάπεθε ζε 

είζνδν ηεο Ηεξνπζαιήκ, θαη θηλεκαηνγξαθηθό Γνιγνζά γηα ηνλ Ηεζνύ – Ρόκπεξη Πάνπει.  
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ΣΤΝΖΗΑ 
ΓΤΡΟ ΟΑΔΩΝ  

 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 

Ζμέπα 1η: Αθήνα -Σύνιδα–Γκαμάπθ(20σλμ.) 

πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην όπνπ ζα πάξνπκε ηελ απεπζείαο πηήζε γηα Σύληδα. Άθημε θαη 

ζηε ζπλέρεηα κεηαθνξά ζην μελνδνρείν καο ζηε Γθακάξζ, παξαζαιάζζην πξνάζηην ηεο 

Σύληδαο. 

 

Ζμέπα 2η: Γκαμάπθ  (Ξενάγηζη ζηην Σύνιδα – Μοςζείο Μπαπνηό – Καπσηδόνα 70σλμ)  

Πξσηλό θαη ε ζεκεξηλή κέξα είλαη αθηεξσκέλε γηα ηελ μελάγεζε ζηελ Σύληδα. Θα μεθηλήζνπκε 

κε ηελ Κάζκπα, ηελ παιηά πόιε ηεο Σύληδαο, ηε ζθεπαζηή αγνξά θαη ην Μεγάιν Σδακί 

ΑδΕαηηνύλα (Σεκέλνπο ηεο Διηάο). Διεύζεξνο ρξόλνο ζηα ζνθάθηα ηεο, κε ηελ πεξίθεκε 

ζθεπαζηή αγνξά ηεο (ζνπθ) κε ην έληνλν αξαβηθό ζηνηρείν. Ζ Μεληίλα ηεο Σύληδαο είλαη έλαο 

ιαβύξηλζνο από ηζηνξηθά κλεκεία, κπξσδηέο, γεύζεηο, παλδαηζία ρξσκάησλ ζε πθάζκαηα θαη 

παξαδνζηαθά είδε ηέρλεο. Δπίζθεςε ζην κνπζείν Μπαξληό, θεκηζκέλν γηα ηα ςεθηδσηά ηνπ 

& ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Καξρεδόλαο. Σν απόγεπκα επηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο ζηε 

Γθακάξζ. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 

Ζμέπα 3η: Γκαμάπθ – Καιποςάν-Σοζέπ (440 σλμ.) 

Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ην λόην δηαζρίδνληαο ηηο ζηέπεο ηεο θεληξηθήο Σπλεζίαο κέζσ 

Γθάθζαο. Άθημε ζην Κατξνπάλ, ηελ ηεξή πόιε ησλ Αξάβσλ κε ην έληνλν αξαβηθό ζηνηρείν θαη 

ηηο εληππσζηαθέο δεμακελέο λεξνύ ησλ Αγιαβηηώλ, έξγν κηαο άιιεο επνρήο. Δπίζθεςε ζην 

Ηεξό Σέκελνο, ην Μαπζσιείν ίληη άρκπη, ζηε Μεληίλα θαη ηα καγαδηά κε ηα πεξίθεκα ραιηά. 

Μεηαθνξά ζηελ Σνδέξ ηελ κεγαιύηεξε όαζε ηεο Σπλεζίαο θαη πεξηήγεζε ηεο πόιεο γηα λα 

ραξνύκε ηελ νκνξθηά ηεο. αο πξνηείλνπκε κηα βόιηα κε ηα πατηόληα (παξαδνζηαθέο άκαμεο). 
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Μεηαθνξά ζην μελνδνρείν, ηαθηνπνίεζε. Σν απόγεπκα επίζθεςε ζην αμηόινγν ιανγξαθηθό 

κνπζείν Νηαξαξηέη, πνπ παξνπζηάδεη κε γιαθπξό ηξόπν εηθόλεο από ηελ ηζηνξία ηεο ρώξαο, 

ηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ θαηνίθσλ από ηνπο πξντζηνξηθνύο ρξόλνπο έσο ζήκεξα, θαζώο θαη 

κηα δξακαηνπνηεκέλε αθήγεζε από ηελ ηζηνξία «1.000 θαη 1 λύρηεο». Γείπλν θαη 

δηαλπθηέξεπζε. 

 

Ζμέπα 4η: Σοζέπ(ΑΦΑΡΗ ΜΔ JEEP 4X4& ΟάζειρΝέθηα – Σαμέπζα&Σζεμπίκα) 

Μεηά ην πξσηλό αθνινπζεί επίζθεςε ζηελ Όαζε ηεο Νέθηα θαη ζηε ζπλέρεηα εθδξνκή κε jeep 

4x4 ζηηο νξεηλέο νάζεηο Σζεκπίθα, Σακέξδα θαη Οπλγθηζκέι. Γείηε ην δάζνο κε ηηο ρνπξκαδηέο, 

ηνπο κηθξνύο θαηαξξάθηεο θαη αθήζηε ηνπο έκπεηξνπο νδεγνύο ησλ jeep λα αλεβνθαηέβνπλ 

ηνπο ακκόινθνπο κε θιίζεηο ζρεδόλ νξζήο γσλίαο, κηα εκπεηξία πξαγκαηηθά κνλαδηθή. Θα 

δνύκε επίζεο ην εγθαηαιειεηκκέλν ζθεληθό όπνπ γπξίζηεθε ε ηαηλία «ν Πόιεκνο ησλ 

άζηξσλ» θαη καγεπηείηε θάλνληαο δηαζηεκηθνύο ζπλεηξκνύο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. 

Υξόλνο ειεύζεξνο γηα λα απνιαύζεηε ην ηνπίν. Γείπλν. αο πξνηείλνπκε παξαδνζηαθή 

Βεδνπίληθε βξαδηά ζε αξαβηθνύο ξπζκνύο, κε θαγεηό θαη ηνπηθνύο ρνξνύο. 

 

Ζμέπα 5η: Σοζέπ-Κέιμπλι-Σζονη Δλ Σζεπίνη- Βόληα με καμήλερ ζηην έπημο - Νηοςζ (110 

σλμ.) 

Πξσηλό θαη ζπλερίδνπκε γηα ηε Νηνπδ, πεξλώληαο από ηελ πόιε Κεκπηιί θαη απνιακβάλνληαο 

ηε δηαδξνκή κέρξη ην αιαηνύρν βαζύπεδν νη Δι Σδεξίλη. ηάζε γηα λα βγάινπκε 

θσηνγξαθίεο. Άθημε ζηελ Νηνπδ γλσζηή θαη σο «ε Πύιε ηεο Δξήκνπ». Βόιηα κε ηηο θακήιεο 

ζηελ έξεκν πάλσ ζηνπο ακκόινθνπο πξνζθέξνληαο έηζη ζηνλ εαπηό ζαο κηα καγηθή θαη 

κνλαδηθή εκπεηξία. Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν, δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 
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Ζμέπα 6η: Νηοςζ – Μαημάηα – θαξ – Δλ Σζεμ – οςρ – Μοναζηίπ–Υαμμαμέη (430σλμ) 

Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ην Βόξεην ηκήκα ηεο Σπλεζίαο. Πξώηνο καο ζηαζκόο είλαη ε 

παγθνζκίσο γλσζηή πόιε ησλ Σξσγινδπηώλ, Μαηκάηα. Θα πεξηεγεζνύκε ζηα κνλαδηθά από 

άπνςε αξρηηεθηνληθήο ζπίηηα. Δπόκελή καο επίζθεςε κεηά από έλα ζύληνκν πέξαζκα από 

ηελ πόιε θαμ, ην μαθνπζηό ξσκατθό ακθηζέαηξν ηνπ Δι Σδεκ, πην θαινδηαηεξεκέλν θαη από 

απηό ηεο Ρώκεο. ηε ζπλέρεηα ζα κεηαθεξζνύκε ζηελ πην εμεπξσπατζκέλε πόιε ηεο 

Σπλεζίαο θαη γελέηεηξα ηνπ πξώελ πξνέδξνπ θαη αλακνξθσηή ηεο, ΥακπίκπΜπνπξγθίκπα, 

ην Μνλαζηίξ.Θα επηζθεπζνύκε ην καπζσιείν ηνπ Μπνπξγθίκπα θαη ζα πεξηπιαλεζνύκε ζηελ 

παξαζαιάζζηα αθηή ηεο πόιεο. ύληνκεο ζηάζεηο ζηα παξαζαιάζζηα ζέξεηξα νπο θαη Πνξη 

ει Καληάνπη, όπνπ ζα επηζθεθζνύκε ηα γξαθηθά ζνπθο θαη ζα θάλνπκε κηα ζύληνκε ζηάζε γηα 

θαθέ. ηε ζπλέρεηα αλαρώξεζε γηα ην παξαζεξηζηηθό ζέξεηξν ηεο Υακκακέη θαη ην 

μελνδνρείν καο. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 

 

Ζμέπα 7η: Υαμμαμέη (ελεύθεπη μέπα) 

Πξστλό θαη ζήκεξα ζαο πξνηείλνπκε λα απνιαύζεηε ηηο δηαθνπέο ζαο ρξεζηκνπνηώληαο ηηο 

παξνρέο ηνπ μελνδνρείνπ ζαο όπσο είλαη ε πηζίλα, ην spa, ην ρακάκ, ηε ζάνπλα. Μπνξείηε λα 

πηείηε έλα δξνζεξό θνθηέηι ζην poolbar ή απιά λα θνιπκπήζεηε θαη λα μεθνπξαζηείηε ζηελ 

ηδησηηθή παξαιία ηνπ πνιπηεινύο ζέξεηξνπ όπνπ δηακέλεηε. Γείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 

Ζμέπα 8η: Υαμμαμέη–Εαγκοςάν – Σακπούνα&Επανηού – Γκοςλέη – ινηΜπος αίνη – 

Σύνιδα (190 σλμ) - Αθήνα 

Μεηά ην πξσηλό καο ζα αλαρσξήζνπκε γηα ην Εαγθνπάλ όπνπ ζα επηζθεθζνύκε ηνλ 

αξραηνινγηθό ρώξν ηεο πόιεο όπνπ βξίζθνληαη ηα αξραία ξσκατθά ινπηξά θαη ν Ναόο ηνπ 

Νεξνύ. πλερίδνπκε κε επίζθεςε ζηα παξαδνζηαθά ρσξηά ησλ Βεξβέξσλ, 

ΣαθξνύλαθαηΕξαληνύ όπνπ ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα δνύκε ηνλ ηξόπν δσήο ησλ ληόπησλ 

θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ ζπηηηώλ ηνπο. Σειηθόο καο πξννξηζκόο ε Σύληδα θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ε παξαζαιάζζηα πόιε LaGoulette θαη ην θαηάιεπθν ηληΜπνπ αίλη πνπ 

ζπκίδεη θάηη κεηαμύ ηεο αζελατθήο Πιάθαο θαη ησλ θπθιαδίηηθσλ λεζηώλ. ηε ζπλέρεηα 

κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην όπνπ ζα πάξνπκε ηελ πηήζε επηζηξνθήο. Άθημε ζηελ Διιάδα 

γεκάηνη όκνξθεο εληππώζεηο θαη αλεμίηειεο κλήκεο θαη εκπεηξίεο πνπ ζα καο ζπληξνθεύνπλ 

κηα δσή. 

 
ΖΜΔΗΩΖ: Ζ ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο ελδέρεηαη λα δηαθνξνπνηεζεί ρσξίο λα παξαιείπεηαη θάηη.  
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ΠΣΖΔΗ 

 
 

 
 

ΓΗΑΓΡΟΜΖ 
ΩΡΑ 

ΑΝΑΥΩΡΖΖ 

ΩΡΑ 

ΑΦΗΞΖ 

Αζήλα – Ρώκε 05.55 07.00 

Ρώκε – Σύληδα 09.10 09.30 

Σύληδα – Ρώκε 17.45 20.10 

Ρώκε – Αζήλα 21.50 00.50 

 

 

 
ΣΗΜΔ 

 
 

BONUSPRICEέγκαιρης εγγραυής για περιορισμένο αριθμό θέσεωνγια 
κρατήσεις μέχρι 30 μέρες πριν την αναχώρηση– ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ! 

 

 
 

Πεξηιακβάλνληαη: 

 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα (νηθνλνκηθή ζέζε) κέζσ ζηαζκνύ 

 Ξελνδνρεία 4* & 5* κε εκηδηαηξνθή  

Γύν (2) δηαλπθηεξεύζεηο ζε μελνδνρείν 5* Mouradi ή παξόκνηνζηε Γθακάξζ 

Γύν (2) δηαλπθηεξεύζεηο ζε μελνδνρείν 4* GoldenYasminRasElAin ή παξόκνην ζηε Σνδέξ 

Μία (1) δηαλπθηέξεπζε ζε μελνδνρείν 5* Mouradi ή παξόκνηνζηε Νηνπδ 

Γύν (2) δηαλπθηεξεύζεηο ζε μελνδνρείν 5* Laicoή παξόκνην ζηε Υακκακέη 

 Μεηαθνξέο, κεηαθηλήζεηο όπσο αλαγξάθνληαη ζην πξόγξακκα 

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο 

 Ξελαγήζεηο θαη εθδξνκέο από έκπεηξνπο μελαγνύο ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα 

 Έκπεηξν αξρεγό/πλνδό 

 Σαμηδησηηθό θάθειν κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο 

 

ΓΔΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ 

Σαξίδι Γιαηποθή Ανασωπήζειρ Γιαμονή Γίκλινο Μονόκλινο Φόποι 

ΣΤΝΖΗΑ 

Γύπορ 

Οάζεων  

8 ημέπερ 

HB  

21/5, 18/6, 

16/7, 6 & 

27/8, 10/9 

5*,4* 545 +160 +190 
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× Αρζνθνξηθά, πνηά 

× Φηινδσξήκαηα 30€&είζνδνη ζε κνπζεία θαη αξραηνινγηθνύο ρώξνπο: 25 €(πιεξσηέα επί 

ηόπνπ) 

× Γεκνηηθόο θόξνο μελνδνρείσλ αλά άηνκν αλά εκέξα, πιεξσηένο επί ηόπνπ ζην μελνδνρείν 

(Ξελνδνρεία 5*/4* = 3ΣΝD (πεξίπνπ 1€) 

× Πξναηξεηηθή αηνκηθή ηαμηδησηηθή αζθάιηζε θόζηνπο 15€ 

× Ό,ηη δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηα πξνζθεξόκελα ή αλαγξάθεηαη σο πξναηξεηηθό/πξνηεηλόκελν 

 
 

 
ΣΑΞΗΓΗΩΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ 

 
 

 Απαξαίηεην ην δηαβαηήξηό ζαο κε 6κελε ηζρύ από ηελ εκεξνκελία εμόδνπ από ηε ρώξα. 

 

 

 

 


