Эврика! Античная Греция (Athos Palace)
Афіни ● Дельфи ● Метеори ● Вергіна ● Олімп ● Діон ● Салоніки ● Арідея ● Касторья




Відсутність переїздів, проживання в одному готелі (Athos Palace Hotel 4 *) на базі
HB, ALL
Самостійний вибір відвідуваних екскурсій і поїздок
У вартість туру входить оглядова екскурсія по м. Салоніки

День 1. САЛОНІКИ - ХАЛКІДІКИ
Приліт в місто Салоніки (грец.: Фессалоніки), столицю Північної Греції та Македонії.
Зустріч з представниками компанії «Музенідіс Тревел». Оглядова екскурсія по Салонікам,
місту, яке славиться багатою історією і насиченим сучасним життям. Тут же знаходиться
другий за величиною і значенням грецький порт (недарма м. Салоніки розташований на
мальовничих берегах затоки Термаікос). У різні періоди часу в місті проживали Цицерон
(політичний діяч Стародавнього Риму, оратор, письменник) і апостол Павло, що
проповідував тут християнство. Родом з Салонік були Кирило і Мефодій, основоположники
слов'янської писемності. Салоніки наших днів - це місто студентства та молоді. Саме тут
знаходиться найбільший на Балканах університет імені Аристотеля, куди приїжджають
вчитися студенти з усього світу, а також перша грецька консерваторія. Архітектура міста
являє собою чергування класичного і сучасного стилів. Головний символ міста - Біла вежа,
побудована на березі затоки, напевно знайома навіть тим, хто ще не бував тут. Значні
пам'ятки міста - тріумфальна арка палацу імператора Галерія, базиліка Святого Димитрія з
мощами святого (покровителя міста), церква Святої Софії і церква Святого Пантелеймона
Переїзд на п- ов Халкідіки. Розміщення в готелі Athos Palace Hotel 4 *. Вечеря
День 2. ВІДПОЧИНОК / ЕКСКУРСІЇ
Сніданок у готелі. Екскурсії по бажанню за додаткову плату. Повернення у готель. Вечеря.
ДЕНЬ ВИЛЬОТУ:
Від'їзд в аеропорт «Македонія» міста Салоніки. Виліт.

У ВАРТІСТЬ ТУРУ ВХОДИТЬ:









авіапереліт,
медичне страхування,
оглядова екскурсія по Салонікам у день прильоту,
проживання в готелях категорії 5 *;
харчування НВ,
всі трансфери по програмі;
послуги російськомовного гіда,
путівник.

У ВАРТІСТЬ ТУРУ НЕ ВХОДИТЬ:




екскурсії (див. перелік у таблиці),
вхідні квитки в музеї, археологічні зони та монастирі Метеори,
напої до вечері

Вартість вхідних квитків у музеї та археологічні зони
Діон

Вергіна

6€

8€

Метеорі
2
монастиря

музей та арх. зона

Дельфи

6€

9€

Епідавр
Мікени
Акрополь
музей та арх. музей та арх.
новий
зона
зона
музей, арх. зона
та музей
6€
8€
12 €+5€ доросл
та 3€ діти до 18
років

* Для дітей до 18 років вхід в археологічні зони і музеї - вільний (окрім монастирів Метеор
та музею Акрополя)
УВАГА!





Всі екскурсії проводяться у супроводі професійних російськомовних гідів або
російськомовних супроводжуючих.
Паломницькі поїздки проводяться у супроводі гідів з вищою богословською освітою.
Вхідні квитки в музеї та археологічні зони НЕ ВКЛЮЧЕНО у вартість екскурсій.
Компанія залишає за собою право змінювати дні проведення екскурсій.

