ΣΤΟ 77ο GRAND PRIX F1 ΤΟΥ ΜΟΝACO µε το δικό σου ΙΧ
Touring Rally from Patras to Monaco / May 2019
ΠΕΜΠΤΗ 23/05
Συγκέντρωση νωρίς το απόγευµα στο λιµάνι της Πάτρας και άµεση αναχώρηση για την
Ανκόνα. Η υπόλοιπη ηµέρα είναι ελεύθερη για χαλάρωση και ξεκούραση πάνω στο
πανέµορφο πλοίο που θα µας µεταφέρει στην Ιταλία. ∆ιανυκτέρευση εν πλώ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 24/05
Άφιξη στο λιµάνι της Ανκόνα και άµεση αναχώρηση για το Σαν Ρέµο. ∆ιασχίζοντας τους
ιταλικούς αυτοκινητοδρόµους από την Ανκόνα προς την Λιγουρία και το Σαν Ρέµο, τα τοπία
εναλλάσσονται και οι εικόνες που αποκαλύπτονται µπροστά µας είναι πραγµατικά
καταπληκτικές. Αφιξη νωρίς το βράδυ, δείπνο και διανυκτέρευση. Ευκαιρία για µια πρώτη
γνωριµία µε την πανέµορφη ιταλική πόλη
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/05
Μετά το πρόγευµα, θα αναχωρήσουµε για το πριγκηπάτο του Μονακό για να
παρακολουθήσουµε τα επίσηµα δοκιµαστικά. Στον ελεύθερο χρόνο σας περάστε από το
παλάτι των Γκριµάλντι, το Ωκεανογραφικό µουσείο του Ζακ Υβ Κουστό και απολαύστε ένα
καφέ στο περίφηµο Cafe de Paris.Ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση και διασκέδαση
αργότερα. ∆ιανυκτέρευση στο Σαν Ρέµο.
ΚΥΡΙΑΚΗ 26/05
Η µεγάλη ηµέρα του αγώνα έφτασε ! Μετά το πρόγευµα, αναχώρηση για το Μονακό.
Αγοράστε τα αναµνηστικά σας και φωτογραφήστε τα υπέροχα µονοθέσια που διασχίζουν
τους στενούς δρόµους του Μονακό. Ακριβώς στις 14:00 θα δοθεί η έναρξη του αγώνα. Μετά
τον αγώνα περπατήστε στην πίστα και ανακαλύψτε τους πρωταγωνιστές του αγώνα.
Ελεύθερος χρόνος. ∆ιανυκτέρευση στο Σαν Ρέµο.
∆ΕΥΤΕΡΑ 27/05
Μετά το πρωινό µας αναχώρηση για το ταξίδι της επιστροφής (αναχώρηση του πλοιου στις
17:30) . ∆ιανυκτέρευση εν πλω
ΤΡΙΤΗ 28/05
Μετά από ένα υπέροχο ταξίδι στην Αδριατική, άφιξη στην Πάτρα στις 16:30

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 350 €
Περιλαµβάνονται:
Τρείς (3) διανυκτερεύσεις σε δίκλινα δωµάτια επιλεγµένου ξενοδοχείου 3* superior &
πρωινό, στο Σαν Ρέµο
Εισιτήρια πλοίων σε καµπίνα τύπου ΑΒ4 και λιµενικά τέλη
(διαφορά για ΑΒ3 40 €, για ΑΒ2 60 € ανά άτοµο)
Ταξιδιωτική ασφάλιση

∆εν περιλαµβάνονται :
Eίσοδοι σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους..
Εισιτήριο πλοιου για το αυτοκίνητο των συµµετεχόντων, κοστίζει 110 € alle/ retour
Λοιπά έξοδα αυτοκινητου (διόδια αυτοκινητόδροµων, καύσιµα)
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