OPERA Travel & Tours
Κ.Καρτάλη 146(με Γαλλίας γωνία)Βόλος
Τηλ/fax: 24210 35865 6980280488

ΜΗΤΕ 0726Ε60000044201

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 3ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
ΣΤΗΝ

ΘΑΣΟ
10/07/2020 – 12/07/2020

Τιμή συμμετοχής κατά άτομο με ημιδιατροφή: 122€
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
1Η ΗΜΕΡΑ – 10/07/2020
Αναχώρηση από το Βόλο, με προορισμό την Κεραμωτή Καβάλας, κάνοντας τις
απαραίτητες ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και ξεκούραση.
Άφιξη στην Κεραμωτή και επιβίβαση στο καράβι με προορισμό το νησί της Θάσου.
Άφιξη στην Θάσο και αναχώρηση για το ξενοδοχείο μας.
Τακτοποίηση στα δωμάτια , ελεύθερος χρόνος, ξεκούραση.
Το απόγευμα σας προτείνουμε να περιηγηθείτε για μια πρώτη γνωριμία με τον
Λιμένα της Θάσου. Το νησί κουβαλά μια κληρονομιά από αρχαία ερείπια και
ανεκτίμητους θησαυρούς από το παρελθόν. Μπορεί λοιπόν κανείς να επισκεφτεί, την
Αρχαία Αγορά, το Αρχαίο Θέατρο και της πύλες της Αρχαίας πόλης στον Λιμένα.
Το βράδυ, θα μεταβούμε στην Ταβέρνα «Μούσες» για δείπνο.
Ελεύθερος χρόνος, επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση, διανυκτέρευση.

2Η ΗΜΕΡΑ – 11/07/2020
Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για το γύρο του νησιού. Πρώτος μας σταθμός το χωριό
της Παναγίας, το οποίο όνομα έχει πάρει από την ομώνυμη εκκλησία του χωριού.
Χαρακτηριστική είναι η αρχιτεκτονική των σπιτιών με σχιστόλιθους στη στέγη, μικρά
ξύλινα μπαλκόνια, σκεπαστούς εξώστες και ξύλινη επένδυση. Το χωριό διασχίζεται
από κανάλια με τρεχούμενο νερό. Περπατώντας το θα συναντήσετε πολλές βρύσες
και πλατάνια. Στο υπέροχο αυτό περιβάλλον θα απολαύσουμε και τον καφέ μας. Από
εκεί θα μεταβούμε στην Ιερά Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ, την μεγαλύτερη μονή
και προστάτιδα της Θάσου.
Στην συνέχεια θα μεταβούμε στα Λιμενάρια. Τα Λιμενάρια είναι μια όμορφη
κωμόπολη στα νοτιοδυτικά του νησιού κι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη κωμόπολη της
Θάσου, με μοναδική θέα προς το Αιγαίο Πέλαγος, το Άγιο Όρος. Ελεύθερος χρόνος
για περιήγηση και προαιρετικό φαγητό.
Συγκέντρωση για επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση.
Το βράδυ, θα μεταβούμε σε τοπική ταβέρνα για δείπνο.
Ελεύθερος χρόνος, επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση, διανυκτέρευση.

3Η ΗΜΕΡΑ - 12/07/2020
Μετά το πρωινό, ελεύθερος χρόνος και συγκέντρωση για επιβίβαση στο καράβι με
προορισμό την Κεραμωτή.
Άφιξη στη Κεραμωτή και αναχώρηση για την πόλη της Καβάλας όπου θα έχουμε την
ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά την πόλη. Ελεύθερος χρόνος για περιήγηση,
φαγητό, καφέ κτλ.
Αναχώρηση για Βόλο, κάνοντας τις απαραίτητες ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και
ξεκούραση.

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ:
Αρχηγός/Συνοδός του γραφείου μας.
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετ’ επιστροφής για Θάσο.
Διαμονή στο ξενοδοχείο ΕLLI MARIA με πρωινό.
Ημιδιατροφή σε ταβέρνα της περιοχής.
Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης.
Όλες οι μεταφορές από και προς τους αναγραφόμενους προορισμούς με σύγχρονο
πούλμαν.
Πληροφοριακό υλικό.
ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόρος διαμονής που αποτελεί 0,50€/διανυκτέρευση, σύνολο 1€ και για τις 2
διανυκτερεύσεις.
Ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προτεινόμενο ή προαιρετικό.
Οι είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, σπήλαια, λοιπά αξιοθέατα κλπ.
Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας να σας προσφέρουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
σχετικά με τα ωράρια λειτουργίας, τα αντίτιμα των εισιτηρίων καθώς
και να προβούμε σε κρατήσεις, σε οποιουσδήποτε χώρους επιλέξετε να επισκεφθείτε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
- ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΜΕΙΝΕΙ ΤΟ ΓΚΡΟΥΠ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ELLI MARIA ΣΤON
ΛΙΜΕΝΑ ΘΑΣΟΥ.

- Το πρόγραμμα ενδέχεται να μεταβληθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση της
εκδρομής.

Με εκτίμηση
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
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