ΣΥΡΟΣ

«Η ΑΡΧΟΝΤΙΣΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»
1η μέρα: Πειραιάς – Σύρος – Παλιά Πόλη
Συνάντηση στο λιμάνι του Πειραιά 06:45 και απόπλους 07:30. Άφιξη στη Σύρο και
μεταφορά στο αγαπημένο DOLPHIN BAY 4* στο Γαλησσά. Τακτοποίηση και αργότερα
επίσκεψη στην Άνω Σύρο, η παλιά πόλη του νησιού, κτισμένη στο λόφο. Ολοκληρώνοντας
τη βόλτα μας, επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Γύρος Νησιού
Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγηση μας στο νησί από την Ντελαγκράτσια (Ποσειδωνία) με
τις παλιές εξοχικές κατοικίες εφοπλιστών που θυμίζουν την αίγλη μιας άλλης εποχής.
Επόμενος σταθμός μας η Ερμούπολη με τα επιβλητικά νεοκλασικά και τη μεγαλοπρεπή
πλατεία. Προς το τέλος της ξενάγησής μας θα περάσουμε από το πανέμορφο
παραθαλάσσιο Κίνι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Ελεύθερη μέρα (Προαιρετική εκδρομή στην Τήνο)
Πρωινό και ελεύθερη μέρα στη διάθεσή σας. Προαιρετική εκδρομή στην Τήνο με επίσκεψη
στην Παναγία της Τήνου για προσκύνημα και ελεύθερος χρόνος. Μεσημεριανό γεύμα
(έξοδα ατομικά) και επιστροφή στην Σύρο. Το βράδυ δείπνο.
4η μέρα: Σύρος - Πειραιάς
Πρωινό και χρόνος για ένα μπάνιο. Το μεσημέρι αναχώρηση για το λιμάνι, για την
επιστροφή μας στον Πειραιά με πλοίο της BLUE STAR FERRIES.
Σημείωση: Η 3ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνει την 3η ημέρα (ελεύθερη μέρα, προαιρετική
εκδρομή στην Τήνο).
Τιµή κατ’άτοµο µε ηµιδιατροφή και ποτά στη διάρκεια του δείπνου,
3 & 4 µέρες µε πλοίο από Πειραιά
3 µέρες
10/7
17/7
28/8
11/9

4 µέρες
09/7
16/7
27/8
10/9

Δίκλινο

199

262

3ο άτοµο

170

220

DOLPHIN BAY 4*
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250

Μονόκλινο

334

Περιλαμβάνονται:
• Εισιτήρια πλοίου Πειραιάς-Σύρος-Πειραιάς με BLUE STAR
FERRIES οικονομικής θέσης
• Διαμονή στο ξενοδοχείο DOLPHIN BAY 4* στο Γαλησσά Σύρου
• Ημιδιατροφή (πρωϊνό και δείπνο και ποτά στη διάρκεια του δείπνου καθημερινά
• Εκδρομή γύρος νησιού
• Μεταφορές από/ προς το λιμάνι στο ξενοδοχείο κατά την άφιξη-αναχώρηση
• Αρχηγός/Συνοδός
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης &
ταξιδιωτική στους εκδρομείς ως 75 ετών
• Φ.Π.Α.

Λ. Κηφισίας 228, Κηφισιά Τ.Κ. 14561 Τηλ. 210- 37 47 000
Website: www.heronia.com / Email: info@heronia.com

