ΑΠΟΚΡΙΑ – ΚΑΠΕΣΑΝΙΟ 2016
αο πξνζθαινύκε λα γηνξηάζνπκε ζηελ Ακνξγό ην ηειεπηαίν αββαηνθύξηαθν ηεο Απνθξηάο θαη ηελ
Καζαξά Γεπηέξα, από ηηο 11 κέρξη ηηο 15 Μαξηίνπ 2016!
Σελ ηειεπηαία Κπξηαθή ηεο Απνθξηάο, αλαβηώλεη ζηα ρσξηά ηεο Αηγηάιεο ην έζηκν ηνπ Καπεηάληνπ ελώ
ηελ Καζαξά Γεπηέξα γίλεηαη ην παξαδνζηαθό πέηαγκα ηνπ ραξηαεηνύ θαη Πηθ-Νηθ ζε κηα από ηηο πην
όκνξθεο παξαιίεο ηνπ λεζηνύ. Έλα ηξηήκεξν γεκάην γιέληη, ζε κία από ηηο νκνξθόηεξεο επνρέο ζηελ
Ακνξγό!
Θα απνιαύζεηε εμαηξεηηθή δηακνλή ζην 5***** μελνδνρείν Aegialis Hotel & Spa θαη ζα αλαλεσζείηε
ζηνπο ρώξνπο ηνπ Λάινλ Ύδσξ πα, έλα από ηα πιένλ ζύγρξνλα θέληξα ζαιαζζνζεξαπείαο.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

Παξαζθεπή 11/03/2016

Άθημε ζηελ Ακνξγό. Μεηάβαζε ζην μελνδνρείν Αegialis Hotel & Spa. Πνηό θαη ζλαθ θαισζνξίζκαηνο
θαη ηαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα.

άββαην 12/03/2016

Πξσηλό.
Ηκεξήζηα εθδξνκή Γύξνο ηνπ Νεζηνύ. Δπίζθεςε ζην 1000 ρξόλσλ Μνλαζηήξη ηεο Παλαγίαο
Χνδνβηώηηζζαο, ρηηζκέλν ζην βξάρν 300 κέηξα πάλσ από ηε ζάιαζζα. Δπίζθεςε ζην Βπδαληηλό Μεηόρη
ηνπ Αγ. Γεσξγίνπ Βαιζακίηε, ρηηζκέλν πάλσ ζηα εξείπηα ελόο αξραίνπ πδξνκαληείνπ αθηεξσκέλνπ ζην
ζεό Απόιισλα. Δπίζθεςε ζηελ πξσηεύνπζα ηνπ λεζηνύ Χώξα, κε ηα γξαθηθά ζνθάθηα, ηηο 40 εθθιεζίεο
θαη ηνπο 12 αλεκόκπινπο ζηηο θνξπθέο ησλ γύξσ ιόθσλ.
Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν θαη ραιάξσζε ζην Spa. Γείπλν.

Κπξηαθή 13/03/2016

Πξσηλό.
Δπίζθεςε ζην ρσξηό Θνιάξηα, ζηελ εθθιεζία ησλ Αγίσλ Αλαξγύξσλ θαη ζην Βπδαληηλό Μνπζείν ηεο
ελνξίαο. Πεξπάηεκα κέρξη ηνλ Άγην Γεκήηξην, όπνπ αλαβηώλεη ην έζηκν ηνπ «Καπεηάληνπ», έλα έζηκν
πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ αξραηόηεηα. Δθεί, ληύλεηαη ν «Καπεηάληνο» θαη ζπλνδεύεηαη πίζσ ζην ρσξηό
από ηνλ «Μπατξαθηάξε». Κνπέιεο θαη άλδξεο κε παξαδνζηαθέο ελδπκαζίεο θαη ζπλνδεία παξαδνζηαθήο
κνπζηθήο αθνινπζνύλ έσο ηελ πιαηεία ηνπ ρσξηνύ όπνπ γίλεηαη ε επηινγή ηεο Καπεηάληζζαο θαη αξρίδεη
ην γιέληη. Πξνζθέξνληαη θαγεηά θαη πνηά από ηνπο θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνύ.
Σν βξάδπ, ζην μελνδνρείν κε ην δείπλν, ζα ζπλερηζηεί ην γιέληη!

Γεπηέξα 14/03/2016

Πξσηλό.
Μεηάβαζε ζηελ παξαιία ηεο Αηγηάιεο, γηα Πηθ–Νηθ κε ζαξαθνζηηαλά εδέζκαηα, ην παξαδνζηαθό πέηαγκα
ηνπ ραξηαεηνύ, δσληαλή κνπζηθή θαη πνιύ ρνξό. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν θαη ραιάξσζε ζην Spa.
Γείπλν.

Σξίηε 15/03/2016

Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ηελ επηζηξνθή.
ΣΟ ΠΑΚΔΣΟ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ:
 Πνηό θαη ζλαθ θαισζνξίζκαηνο
 Σέζζεξηο (4) δηαλπθηεξεύζεηο ζε Superior δίθιηλν δσκάηην κε ζέα ζάιαζζα
 Πξσηλό θαζεκεξηλά ζε πινύζην κπνπθέ (Ακεξηθάληθνπ-Διιεληθνύ ηύπνπ)
 Γείπλν ή γεύκα θαζεκεξηλά
 Μεηαθνξέο θαηά ηελ άθημε θαη αλαρώξεζε ζηελ Ακνξγό (ιηκάλη-μελνδνρείν-ιηκάλη)
 Ηκεξήζηα εθδξνκή Γύξνο ηνπ Νεζηνύ
 Γσξεάλ ρξήζε ηνπ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Κέληξνπ Θαιαζζνζεξαπείαο θαη Οκνξθηάο «Λάινλ
Ύδσξ» (ζάνπλα, ρακάκ, Jacuzzi, εζσηεξηθή ζεξκαηλόκελε πηζίλα κε ζαιαζζηλό λεξό,
γπκλαζηήξην)
 10% έθπησζε ζε ζεξαπείεο πα
 Διεύζεξε πξόζβαζε ζην Γηαδίθηπν
 Παξαδνζηαθό λεζηώηηθν γιέληη κε δσληαλή κνπζηθή από βηνιί θαη ιανύην
Δηδηθή ηηκή παθέηνπ 239 €/άηομο ζε Superior δίθιηλν δσκάηην. Γηα δσκάηην πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο
κνλόθιηλν, επιβάρυνζη 80€. *** Γηα θάζε επηπιένλ δηαλπθηέξεπζε ζαο πξνζθέξνπκε ηελ εηδηθή ηηκή
ησλ 50 € ανά άηομο με ημιδιαηροθή ζε δίκλινο δωμάηιο, 70 € με ημιδιαηροθή ζε μονόκλινο
δωμάηιο.

