ΠΡΟΥΣΑ-ΟΛΥΜΠΟΣ
και το Χιονοδρομικό Uludag
01/01 – 04/01/20
1η ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 01/01/20 . Συγκέντρωση στο χώρο του τελωνείου στις
για τον έλεγχο
ταυτοτήτων/ διαβατηρίων. Αναχωρηση για το Αϊβαλί στις . Μετα από ένα ευχάριστο ταξίδι μιάμιση ώρας
φτάνουμε στα απέναντι παράλια . Άμεση αναχώρηση για Προύσα με ενδιάμεση στάση. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο , ελεύθερος χρόνος για να επισκεφτούμε το σύγχρονο εμπορικό κέντρο ZAFER PLAZA SHOPPING
κλειστή αγορά για να κάνετε τα ψώνια σας . Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο . Δείπνο . Διανυκτέρευση .
2η ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 02/02/19 . Αφού πάρουμε το πρωινό μας αναχωρούμε για τον Όλυμπο και το
χιονοδρομικό κέντρο ULUDAG που αποτελεί τον κυριότερο πόλο έλξης χειμερινού τουρισμού στη χώρα.
Ανάβαση με το τελεφερίκ και αρκετός χρόνος για να απολαύσετε το μεσημεριανό σας με θέα το κάτασπρο
Βουνό η να δοκιμάσετε να κάνετε σκι σε μια από τις πίστες . Επιστροφή στην πόλη και χρόνος ελεύθερος για να
απολαύσετε χαμάμ και σπα στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου μας. Δείπνο . Διανυκτέρευση .
3η ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03/01/20. Μετα το πρωϊνό μας στο ξενοδοχείο , αναχώρηση για μια ξενάγηση
στη πόλη της Προύσας . Θα επισκεφτούμε το Ζωολογικό κήπο , τους καταρράκτες , το ULU CAMI , το σπίτι του
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ και στη συνέχεια το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΖΑΜΙ [ YESIL CAMI]. Γεύμα και ελεύθερος χρόνος στην αγορά της
πολλής . Επιστροφή στο ξενοδοχείο . Δείπνο . Διανυκτέρευση .
4η ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 04/01/20 . Μετα το πρωϊνό και την επίσκεψη μας στο εργαστήριο βαμβακερών
ειδών OZDILEK . Αναχωρούμε από την πόλη της Προύσας και οδεύουμε για το Αϊβαλί με ενδιάμεση στάση.
Άφιξη στο τελωνείο στις 16.00 .Αναχωρηση για Μυτιλήνη στις 17.00 .

Τιμή κατ’ άτομο 240€ Διαφορά Μονόκλινο 285€






ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Εισιτήρια Μυτιλήνη – Αϊβαλί – Μυτιλήνη
3 Διανυκτερεύσεις με πρωϊνό και δείπνο σε ξενοδοχείο 5*
Μεταφορές και ξεναγήσεις στην πόλη της Προύσας
Εμπείρους αρχηγός και συνοδός του γραφείου μας
ΦΠΑ και Ασφάλεια ταξιδιού

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους , η ανάβαση με Τελεφερίκ στον Όλυμπο , ποτά , αναψυκτικά
και ότι άλλο δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα.

Κρατήσεις στα τηλέφωνα :22510-21357 & 225302549

ΑΡ.ΣΗΜ ΕΟΤ. ΜΗΤΕ 03 10 Ε 61 00 698 01

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

