
Ρεθεμνιώ τικο Καρναβα λι 08-11 Μαρτι ου 

1
η
 ημέρα: Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο  ‘’ Μακεδονία’’ για την πτήση μας με την Ellinair στο Ηράκλειο. Άφιξη, παραλαβή 

αποσκευών και μετάβαση με ιδιωτικό transfer στην πόλη του Ρεθύμνου. H πόλη ήδη θα βρίσκεται σε ρυθμούς καρναβαλικούς, 

επομένως κατά την μας άφιξη τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο Jo-An και βγαίνουμε να πάρουμε μία πρώτη γεύση σε κάποιο 

από τα party που διοργανώνει κάποια από τις ομάδες. Ενδεικτικά εκείνο το βράδυ, τρεις ομάδες διοργανώνουν party και ο 

Δήμος Ρεθύμνου συμμετέχει και αυτός ενεργά με διάφορα events.  

2
η
 ημέρα:  Αφού πάρουμε το πρωινό μας, θα περπατήσουμε μέσα στο σοκάκια της Παλιάς Πόλης, στην αγορά του Ρεθύμνου και 

για όποιον επιθυμεί μπορεί να κάτσει σε κάποιο από τα μεζεδοπωλεία για ένα ή και παραπάνω μεζέδες και ρακή. Το δικό μας 

πρόγραμμα ξεκινάει από το απόγευμα μέχρι  .. όσο επιθυμεί ο καθένας. Υπάρχει προγραμματισμένη παιδική παρέλαση, όπου οι 

δρόμοι της πόλης θα γεμίσουν με παιδιά που θα έχουν την αποκλειστική τους παρέλαση. Σαν μεγάλα παιδιά και εμείς, στις 21:00 

θα ξεκινήσει η νυχτερινή παρέλαση  από τον κόμβο Θεοτοκοπούλου και στις 22:30 όπου και θα τερματίσουμε ακολουθεί Live 

συναυλία στην πλατεία Μικρασιατών αλλά κυρίως ξεκινάει το πάρτι της οικοδέσποινας ομάδας μας. Όπως κάθε χρόνο στην 

αίθουσα της Περιηγητικής Λέσχης Ρεθύμνου, οι ‘’ Περιηγητές’’ διοργανώνουν το πιο hot πάρτι του Καρναβαλιού. Εμείς θα 

είμαστε εκεί!!  

3
η
 ημέρα: Η μεγάλη μέρα έφτασε!! Μετά το πρωινό μας, ετοιμαζόμαστε και όλοι είναι πανέτοιμοι για την Μεγάλη Παρέλαση 

Πληρωμάτων και Αρμάτων που θα ξεκινήσει στις 14:00 το μεσημέρι με εκκίνηση από τον Κόμβο Θεοτοκοπούλου. Αναμένεται να 

παρελάσουν πάνω από 15.000 άτομα. Στις 15:00 ξεκινάει DJ Party στην πλατεία Μικρασιατών. Στις 18:30 θα ξεκινήσει η Τελετή 

Λήξης Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού 2019 στην παραλία (Ελ. Βενιζέλου) Καύση του Βασιλιά Καρνάβαλου & Live Συναυλία. 

4
η
 ημέρα:  Αφού πάρουμε το πρωινό μας και κάνουμε το check out, σήμερα, Καθαρά Δευτέρα, Ο Δήμος Ρεθύμνου διοργανώνει 

τα Παραδοσιακά Κούλουμα με πέταγμα χαρταετού, καρναβαλικά δρώμενα και σαρακοστιανά εδέσματα στους οικισμούς του 

Ρεθύμνου. Νωρίς το απόγευμα θα μας περιμένουν τα ιδιωτικά transfer για να μας μεταφέρουν στο Ηράκλειο για την πτήση της 

επιστροφής. 

Τιμή κατ άτομο σε δίκλινο: 350.00€ 
Επιβάρυνση μονόκλινου: + 55.00€ (περιορισμένη διαθεσιμότητα) 
 
Περιλαμβάνει: 
 Aεροπορικό εισιτήριο μετ’ επιστροφής με όλους τους νόμιμους φόρους, 

 χειραποσκευή 8 kg & αποσκευή 20 kg με πτήσεις της Ellinair. 
 Μεταφορά με ιδιωτικά βαν 9 θέσεων από/προς Αεροδρόμιο Ηρακλείου /  

Πόλη Ρεθύμνου. 
 Διαμονή τριών (3) διανυκτερεύσεων στο ξενοδοχείο Jo-An με πρωινό καθημερινά. 
 Φ.Π.Α 
 Αρχηγός – Συνοδός του γραφείου μας. 
 Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης. 
 
Δεν περιλαμβάνει: 
 Αποκριάτικη στολή από τους ‘’Περιηγητές Club’’ 

 Ανδρική: 35.00€ - Γυναικεία: 40.00€ - Διαθέσιμα μεγέθη S, M, L, XL (Διευκρινίζεται κατά την εγγραφή σας)   
 Γενική είσοδος στο Πάρτι των Περιηγητών 15.00€ ανά άτομο με απεριόριστο ποτό. 
 Ποτά, γεύματα, αναψυκτικά κ.α 

 
Πτήση Αναχώρηση  Επιστροφή Ώρα 

αναχώρησης 
Ώρα άφιξης 

Ellinair 
52 

Makedonia Airport (SKG)  
Thessaloniki, Greece 

Heraklion International Airport, 
(HER)  

Heraklion, Crete, Greece 

Παρ Μαρ/08 
18:30 

19:45 

Ellinair 
53 

Heraklion International Airport, 
(HER)  

Heraklion, Crete, Greece 

Makedonia Airport (SKG)  
Thessaloniki, Greece 

Δευ Μαρ/11 
19:35 

20:50 
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