ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΠΥΛΟΣ
1η ημέρα/28 Απριλίου 2017: Αθήνα – Πάτρα (Achaia Claus) - Σκαφιδιά
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί και αναχώρηση για την επίσκεψή μας στο περίφημο
εργοστάσιο παραγωγής οίνου ACHAIA CLAUS, όπου θα ξεναγηθούμε στους χώρους
παραγωγής οίνου και της περίφημης ‘μαυροδάφνης’. Στη συνέχεια αναχώρηση για το
ξενοδοχείο μας στη Σκαφιδιά. Άφιξη αργά το απόγευμα και τακτοποίηση στα δωμάτια.
Διανυκτέρευση.
2η ημέρα/29 Απριλίου 2017: Ολυμπία – Αρχαιολογικός χώρος – Κατάκολο
Μετά το πρόγευμα, νωρίς το πρωί, αναχώρηση για την αρχαία Ολυμπία, όπου γεννήθηκαν
οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ξενάγηση λεπτομερής. Στη συνέχεια, μετάβαση στο γνωστό
παραλιακό κέντρο του Κατάκολου, έξω από τον Πύργο. Γεύμα σε μια από τις παραλιακές
ψαροταβέρνες. Ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση. Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το
απόγευμα. Διανυκτέρευση.
3η ημέρα/30 Απριλίου 2017: Πύλος – Καλαμάτα
Πρωινό και αναχώρηση με προορισμό την Πύλο, την όμορφη πολιτεία με το νησιώτικο
χρώμα, το ιδιόρρυθμο αρχιτεκτονικό σχέδιο, κτισμένη αμφιθεατρικά. Από εκεί θα
ανηφορίσουμε στο πευκόφυτο Κάστρο. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε για την Καλαμάτα.
Θα δούμε το Μητροπολιτικό Ναό της Υπαπαντής και το Ιστορικό εκκλησάκι των Αγίων
Αποστόλων όπου οι οπλαρχηγοί κήρυξαν την επανάσταση κατά των Τούρκων και στην
συνέχεια επίσκεψη στο στρατιωτικό μουσείο Καλαμάτας όπου από αξιωματικό του στρατού
θα γίνει παρουσίαση στα εκθέματα της νεότερης ιστορίας ξεκινώντας από το 1821.
Ελεύθερος χρόνος για μεσημεριανό φαγητό (προαιρετικό) στη παραλία της Καλαμάτας.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το απόγευμα. Διανυκτέρευση.

4η ημέρα/1 Μαΐου 2017: Ολυμπία – Καλάβρυτα – Αθήνα
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για τα Καλάβρυτα, όπου μετά από μία περιήγηση, θα
έχουμε ελεύθερο χρόνο να γευματίσουμε προαιρετικά. Στη συνέχεια συνεχίζουμε για Αθήνα
με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και ξεκούραση. Άφιξη στην Αθήνα, αργά το απόγευμα.
Περιλαμβάνονται:
 Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Aldemar
Olympian Village 5* στη Σκαφιδιά με ημιδιατροφή
 Μεταφορές – περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης
 Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:
 Φιλοδωρήματα
 Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
 Ότι δεν αναγράφεται στο παραπάνω πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό
Τιμή κατ’ άτομο
Δίκλινο / Τρίκλινο

195 €

Παρακαλούμε πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκδρομή, η προκαταβολή των 50 €
ανά άτομο, να πραγματοποιηθεί έως 20 Μαρτίου 2017 στους παρακάτω τραπεζικούς
λογαριασμούς του ταξιδιωτικού γραφείου "Β Λ Α Σ Σ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ " γράφοντας στην
αιτιολογία «Εκδρομή ΠΑΣΠΑΜΑ» να φαίνεται και το όνομά σας
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:

137/001712-45

IBAN: GR8501101370000013700171245
SWIFT CODE: ETHNGRAA
EUROBANK:

00260462420200304142

IBAN: GR2802604620000420200304142
ATTICA BANK

84973548

IBAN: GR3801601680000000084973548
ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
“ΤΑΞΙΔΙΑ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ”
Είτε πηγαίνοντας στα καταστήματα του Ταξιδιωτικού Γραφείου
Σύνταγμα - Σταδίου 3
Καλλιθέα - Αραπάκη 74, Πληροφορίες: 2109579300 κ. Κυττάρης Χρήστος
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα:
Λαγώνης Παντελής: 6977740567
Φούρλαρη Θοδώρα: 6944851069

