2ο LesvosTrail

Πακέτα διαμονής για τους συμμετέχοντες
Περίοδος 30.09. -01.10.2017
Όλες οι δραστηριότητες 2ο Lesvostrail ξεκινούν από τον Μόλυβο.
Οι αποστάσεις είναι πολύ μικρές και καλύπτονται εύκολα με ελάχιστο περπάτημα.
Δεν υπάρχει η ανάγκη μεταφορικού μέσου για μετακινήσεις εντός του οικισμού.
Η διαμονή των συμμετεχόντων γίνεται σε μονόκλινα ή δίκλινα δωμάτια σε επιλεγμένα καταλύματα που
προσφέρουν άψογη διαμονή σε προσιτή τιμή στο κέντρο ή την γύρω περιοχή του Μολύβου.
Διατροφή
Η Λέσβος και ιδιαίτερα ο Μόλυβος φημίζεται για την κουζίνα της και τα υπέροχα γλυκά της.
Στα γραφικά ταβερνάκια θα απολαύσετε υπέροχους μεζέδες σε λογικές τιμές.
Τα παρακάτω πακέτα περιλαμβάνουν:
 Διανυκτέρευση με πρωινό
 Συμμέτοχη στη βραδινή εκδήλωση “Pasta Party” μετά τον νυχτερινό αγώνα Σάββατο βράδυ.
 Συμμετοχή στο μεσημεριανό τραπέζι με το κλείσιμο του αγώνα στο αλσύλλιο τερματισμού με
διάφορες σαλάτες και σουβλάκια.
Τύπος διατροφής διανυκτέρευση με πρωινό: Διευρυμένο πρωινό ευρωπαϊκού τύπου (Continental
Breakfast) που συνήθως περιλαμβάνει τα περισσότερα ή όλα τα παρακάτω : φέτες ψωμί,
βούτυρο/μαρμελάδα/μέλι, τυρί, ζαμπόν, χυμό φρούτων, καφέ/τσάι/σοκολάτα/γάλα.
Μετακινήσεις
Οι μετακινήσεις από τον Πειραιά ή από την Χιο προς την Λέσβο και αντίστροφα έχουν επιλεγεί να γίνουν
όπως παρακάτω.
Στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια με την εταιρεία HELLENIC SEAWAYS υπάρχει έκπτωση 50% για τους
συμμετέχοντες.
Τα επιλεγμένα δρομολόγια για την μετακίνηση σας είναι όπως παρακάτω:
ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΛΕΣΒΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ημ/νία
Δρομολόγιο
Εταιρεία
/ Πλοίο
Ώρα Αναχ.
Ώρα Άφιξης
29/09/2017 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΛΕΣΒΟΣ
HELLENIC SEAWAYS/ ARIADNE
21:00
08:00 (+1)
Ημ/νία
Δρομολόγιο
Εταιρεία
/ Πλοίο
Ώρα Αναχ.
Ώρα Άφιξης
01/10/2017 ΛΕΣΒΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
HELLENIC SEAWAYS/ARIADNE
20:00
07:10 (+1)

ΧΙΟΣ – ΛΕΣΒΟΣ – ΧΙΟΣ
Ημ/νία
Δρομολόγιο
Εταιρεία
/ Πλοίο
Ώρα Αναχ.
Ώρα Άφιξης
30/09/2017 ΧΙΟΣ - ΛΕΣΒΟΣ
HELLENIC SEAWAYS/ ARIADNE
05:20
08:00
Ημ/νία
Δρομολόγιο
Εταιρεία
/ Πλοίο
Ώρα Αναχ.
Ώρα Άφιξης
01/10/2017 ΛΕΣΒΟΣ - ΧΙΟΣ
HELLENIC SEAWAYS/ARIADNE
20:00
22:40
Εάν επιθυμείτε άλλη θέση ή καμπίνα ή κρεβάτι σε καμπίνα στο πλοίο, σας παρακαλώ επικοινωνήστε για
να ενημερωθείτε από το γραφείο μας για την διαφορά στην τιμή του ακτοπλοϊκού εισιτηρίου.
Για την μετακίνηση σας από την ΚΑΒΑΛΑ, ΛΗΜΝΟ, ΣΑΜΟ και τους υπολοίπους προορισμούς παρακαλώ
επικοινωνήστε με το γραφείο μας.
Είμαστε επίσης στην διάθεση σας για οποιαδήποτε άλλη μετακίνηση ή για αεροπορικά εισιτήρια της
επιλογής σας.
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Πακέτα Διαμονής & Μετακίνησης
Τύπου Α’ - Villa-Iris ή παρόμοιο

Απλό κατάλυμα με μονόκλινα και δίκλινα δωμάτια.
Τοποθεσία: Βρίσκεται στον οικισμό του Μολύβου, στην αρχή του και πολύ κοντά στο σημείο εκκίνησης
του 2ο Lesvostrail.
Δωμάτιο: Άνετα, παραδοσιακά και φιλόξενα επιπλωμένα με δικό τους μπάνιο και τουαλέτα. Διαθέτουν
A/C, τηλεόραση, ίντερνετ και μπαλκόνι ή βεράντα. Ικανοποιούν κάθε σας ανάγκη για μια οικονομική
αλλά ευχάριστη διαμονή.
Διατροφή: Διανυκτέρευση με πρωινό(BB)
Πακέτο Διαμονής & Μετακίνηση από τον Πειραιά
Τιμή ανά άτομο Πακέτο Α’ Περιλαμβάνει:
Μονόκλινο
74,00
1 Διανυκτέρευση με πρωινό στις 30/09-01/10/2017
1 Εισιτήριο οικονομικής θέσης αναχώρηση 29/09 επιστροφή 01/10
Δίκλινο 1/2
63,00
Πακέτο Διαμονής & Μετακίνηση από την Χίο
Τιμή ανά άτομο Πακέτο Α’ Περιλαμβάνει:
Μονόκλινο
49,00
1 Διανυκτέρευση με πρωινό στις 30/09-01/10/2017
1 Εισιτήριο οικονομικής θέσης αναχώρηση 30/09 επιστροφή 01/10
Δίκλινο 1/2
38,00
Πακέτο Διαμονής
Τιμή ανά άτομο Πακέτο Α’ Περιλαμβάνει:
Μονόκλινο
28,00
1 Διανυκτέρευση με πρωινό στις 30/09-01/10/2017
Δίκλινο 1/2
17,00
Εάν επιθυμείτε να παραμείνετε παραπάνω διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο, η τιμή του είναι όπως
αναγράφετε στο πακέτο διαμονής, απλά προσθέτετε το κόστος «πακέτο διαμονής».

Τύπου Β’ - Ξενοδοχείο Δελφίνια ή παρόμοιο

Χτισμένο στην πλαγιά ενός λόφου πάνω από την παραλία, μέσα σε ένα φυσικό πάρκο με χιλιάδες φυτά,
μεγάλα δέντρα και έχει καταπληκτική θέα προς τη θάλασσα και τον Μόλυβο.
Τοποθεσία: Βρίσκεται περίπου 800 μέτρα μακριά από την είσοδο του χωριού Μήθυμνα (Μόλυβος). Από
εκεί πολύ εύκολα μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση σας στα γραφικά σοκάκια του Μολύβου με τις
τοπικές ταβέρνες, τα καταστήματα και το λιμανάκι ή να επισκεφτείτε το κάστρο.
Δωμάτιο: Βασικό δίκλινο δωμάτιο με θέα στη θάλασσα, όμορφα δωμάτια, σύγχρονα και απλά
διακοσμημένα (25τ.μ.) με μπάνιο ή ντους, παρέχοντας στεγνωτήρα μαλλιών, κλιματισμό, τηλεόραση
(δορυφορική), 4 κανάλια μουσικής, απευθείας τηλεφωνική σύνδεση, ιντερνέτ, mini bar, ψυγείο,
χρηματοκιβώτιο και μπαλκόνι με πολύ ωραία θέα στη θάλασσα.
Διατροφή: Διανυκτέρευση με πρωινό(BB)
Πακέτο Διαμονής & Μετακίνησης
Τιμή ανά άτομο Πακέτο Β’ Περιλαμβάνει:
Μονόκλινο
83,00
1 Διανυκτέρευση με πρωινό στις 30/09-01/10/2017
1 Εισιτήριο οικονομικής θέσης αναχώρηση 29/09 επιστροφή 01/10
Δίκλινο 1/2
70,00
Πακέτο Διαμονής & Μετακίνηση από την Χίο
Τιμή ανά άτομο Πακέτο Α’ Περιλαμβάνει:
Μονόκλινο
66,00
1 Διανυκτέρευση με πρωινό στις 30/09-01/10/2017
1 Εισιτήριο οικονομικής θέσης αναχώρηση 30/09 επιστροφή 01/10
Δίκλινο 1/2
46,00

Πακέτο Διαμονής
Τιμή ανά άτομο Πακέτο Β’ Περιλαμβάνει:
Μονόκλινο
40,00
1 Διανυκτέρευση με πρωινό στις 30/09-01/10/2017
Δίκλινο 1/2
24,50
Εάν επιθυμείτε να παραμείνετε παραπάνω διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο, η τιμή του είναι όπως
αναγράφετε στο πακέτο διαμονής, απλά προσθέτετε το κόστος «πακέτο διαμονής».
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Τύπου Γ’ – Ξενοδοχείο Sunrise Resort ή παρόμοιο

Ένα ξενοδοχείο πρώτης κατηγορίας 4 αστέρων χτισμένο σε μια όμορφη πλαγιά με φανταστική θέα στη
θάλασσα και τις απέναντι ακτές της Τουρκίας, χαρακτηρίζεται ως ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία της
Λέσβου.
Τοποθεσία: Βρίσκεται στην περιοχή της Εφταλούς. Ο ρομαντικός Μόλυβος με τις τοπικές ταβέρνες τα
παραδοσιακά σοκάκια και τα καταστήματα είναι περίπου 2 χλμ. (πολλές φορές στη διάρκεια της ημέρας,
δωρεάν μεταφορά με λεωφορείο του ξενοδοχείου.
Δωμάτιο: Standard Δωμάτια με θέα στη θάλασσα, όμορφα, σύγχρονα και άνετα διακοσμημένα με
μπάνιο ή ντους, παρέχουν μεταξύ άλλων, στεγνωτήρα μαλλιών, κλιματισμό, τηλεόραση LCD
(δορυφορική), ελληνικά και διεθνή προγράμματα, μουσικά κανάλια, απευθείας τηλεφωνική σύνδεση,
ιντερνέτ, μίνι μπαρ και ένα μπαλκόνι ή βεράντα με εξαιρετικά όμορφη θέα στη θάλασσα.
Διατροφή: Διανυκτέρευση με πρωινό(BB)
Πακέτο Διαμονής & Μετακίνησης
Τιμή ανά άτομο Πακέτο Γ’
Περιλαμβάνει:
Μονόκλινο
95,00
1 Διανυκτέρευση με πρωινό στις 30/09-01/10/2017
1 Εισιτήριο οικονομικής θέσης αναχώρηση 29/09 επιστροφή 01/10
Δίκλινο 1/2
75,00
Πακέτο Διαμονής & Μετακίνηση από την Χίο
Τιμή ανά άτομο Πακέτο Α’ Περιλαμβάνει:
Μονόκλινο
70,00
1 Διανυκτέρευση με πρωινό στις 30/09-01/10/2017
1 Εισιτήριο οικονομικής θέσης αναχώρηση 30/09 επιστροφή 01/10
Δίκλινο 1/2
59,00

Πακέτο Διαμονής
Τιμή ανά άτομο Πακέτο Γ’
Περιλαμβάνει:
Μονόκλινο
49,00
1 Διανυκτέρευση με πρωινό στις 30/09-01/10/2017
Δίκλινο 1/2
29,50
Εάν επιθυμείτε να παραμείνετε παραπάνω διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο, η τιμή του είναι όπως
αναγράφετε στο πακέτο διαμονής, απλά προσθέτετε το κόστος «πακέτο διαμονής».
Παρατηρήσεις:
 Η μεταφορά από το λιμάνι προς τον Μόλυβο και επιστροφή δεν περιλαμβάνεται στην τιμή.
Πρόσθετες υπηρεσίες
 Ενοικίαση αυτοκίνητου σε προνομιακές τιμές από 30,00€
 Κατόπιν αιτήματος είναι δυνατή η μεταφορά από το αεροδρόμιο ή το λιμάνι προς τον Μόλυβο
και επιστροφή.
Για την ολοκλήρωση της κράτησης επικοινωνήστε με το γραφείο μας στο παρακάτω τηλέφωνο:
2253072291 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@lesvorama.gr και χρησιμοποιήστε τον κωδικό:
LesvosTrail
Μετά την σύμφωνη γνώμη σας θα αναρτήσουμε στην ιστοσελίδα www.lesvorama.gr το ίδιο πρόγραμμα
με την προσφορά των πακέτων και με γενικότερες πληροφορίες για το LesvosTrail
Για οποιαδήποτε πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας
Με εκτίμηση
Βάγια Τζισλάκη
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