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სასმელები 

გართობა 

ტურის ღირებულება: 6 107 ლარი (ფასი ცვალებადია ევროს კურსის მიხედვით)  

ფრენა ათენის მიმართულებით, ტრანსფერი და ღამისთევა 
The Stanley-ს  4*-იან სასტუმროში  
ქალაქის საფეხმავლო ტური

საუზმე სასტუმროში
10:00 − შეხვედრა ტურის წარმომადგენელთან და ტრანსფერი ლავრიონის პორტში
13:00 -  ეგეოსის 3 დღიანი კრუიზის დაწყება

18:00 − მიკონოსის ულამაზესი კუნძულის მონახულება, რომელიც ასევე 
ცნობილია, როგორც ქარების კუნძული

07:00 − 13:00 − თურქეთის ფერადი სანაპირო, ქალაქ კუშადასის მონახულება. 
ეს არის ეფესოს ელინისტური ნანგრევების სანაპირო ჭიშკარი, რომელიც 
სახელგანთქმულია მსოფლიოს 7 საოცრებათაგან 
ერთ-ერთით − არტემიდას ტაძრით (უფასო ექსკურსია)

16:30 (ჩასვლა ) – პათმოსი, დოდეკანესის ყველაზე პატარა და ჩრდილოეთით 
მდებარე კუნძულებიდან ერთ-ერთი გამორჩეული თავისებური მომხიბვლელობით

საღამოს შეკრება -  საუბრები ანდრო დგებუაძესთან

07:00 − 12:00 სთ − კუნძულ კრეტას მონახულება, მისი არქეოლოგიისა და 
ისტორიის, მინოსელების ხელოვნებისა და შემოქმედების გაცნობა, ასევე, 
ხმაურიანი ქალაქის − ჰერაკლიონის − ნახვა

06:00 − ტრანსფერი ათენში, დაბინავება და ღამისთევა 
The Stanley-ის 4*-იან სასტუმროში 

ოლიმპიას ელეგანტურობა ირეკლავს ბერძნულ მემკვიდრეობას, ტრადიციებს, 
კულტურას და გთავაზობთ თბილ ხმელთაშუაზღისპირა სტუმარმასპინძლობას. 
გემს აქვს მზიანი, ნათელი ლაუნჯები და რესტორნები, ფართო ოთახები და 2 აუზი. 
მას შეუძლია ერთდროულად მიიღოს 1 664 სტუმარი

რეგისტრაციისა და დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვწერეთ hobby@solo.ge-ზე 
ან მიმართეთ თქვენს SOLO ბანკირს. 

გაითვალისწინეთ, რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 2022 წლის 8 ივნისი.

უფასო: All Inclusive, 3-ჯერადი კვება 
რესტორნებში − Aura Grill-ი, 
Leda Bu�et-ი, Aegean Restaurant-ი 
(ბერძული და საერთაშორისო კერძები) 

ფასიანი: სპეციალური სარესტორნო 
მენიუს მიხედვით ადგილობრივი კერძების 
დაგემოვნება, Snack-ები, რომელთა შეძენა 
შესაძლებელია Room სერვისით და 
გემის ბარებში

უფასო: საოჯახო ღვინო, ლუდი, 
უალკოჰოლო სასმელები, ჩაი, ყავა, 
კოქტეილები და ალკოჰოლური 
სასმელები. მენიუ ხელმისაწვდომია 
გემის ბარებსა და რესტორნებში

ფასიანი: პრემიუმკლასის ღვინოები, 
შამპანური, ელიტური ალკოჰოლური 
სასმელები, ახლად გამოწურული 
წვენები (ფრეში) და ბერძნული ნაყინი. 
მენიუ ხელმისაწვდომია გემის ბარებსა 
და რესტორნებში (ბარები: Horizon Lounge 
and Bar, Thalassa or Helios Bars, Eclipse 
Lounge and Bar, Argo Bar)

უფასო: The Muses Lounge-ში საღამოს 
შოუები, რომლებიც ყოველ საღამოს 
განსხვავებულია (Selene Lounge 
and Bar, 2 აუზი)

ტურის ღირებულებაში შედის: 

     ფრენა ორივე მიმართულებით; 
     სასტუმროში ღამის თევა საუზმის ჩათვლით;
     ტრანსფერები; 
     საკრუიზო გემი - სამჯერადი კვებით;
     ექსკურსიები; 
     ანდრო დგებუაძის ლექციები; 
     სამოგზაურო დაზღვევა;

ფასიანი: კაზინო, სპა, ფოტოგრაფი, 
მაღაზიები, WiFi 

საუზმე სასტუმროში

ტრანსფერი აეროპორტში და ფრენა თბილისის მიმართულებით

კნოსოსის სასახლის მონახულება (უფასო ექსკურსია), რომელიც ერთ დროს იყო 
უძველესი ევროპული ცივილიზაციის სამშობლო და ბერძნული მითოლოგიის 
გმირების − თეზევსისა და მინოტავრის − მოქმედების ადგილი

16:30 − 21:30 სთ − სანტორინიზე ულამაზესი პეიზაჟების, დედაქალაქ ფირაში 
შეთეთრებული სახლებისა და ოიაშის ლურჯგუმბათებიანი ეკლესიის მონახულება

საღამოს შეკრება -  ინტერაქტიული ლექცია ანდრო დგებუაძესთან

ძველ ქალაქში გასეირნება, სადაც ქვითკირით ნაშენები სახლები, 
მიხვეულ-მოხვეული  ქუჩები, პატარა ეკლესიები და შესანიშნავი რესტორნებია

საღამოს შეკრება -  საუბრები ანდრო დგებუაძესთან

13:00-23:00 − ათენი / მიკონოსი 

07:00-21:30 − კუშადასი / პათმოსი

07:00-21:30 − კრეტა (ჰერაკლიონი) / სანტორინი 

Celestyal Olympia-ს საკრუიზო გემი

სასტუმროს შესახებ: 

სასტუმროს ბმული: thestanley.gr

The Stanley-ში განთავსებულია კომფორტული ნომრები, საცურაო აუზი, ბარი, 
რესტორანი, უფასო WiFi, ფიტნესდარბაზი, საუნა და სხვა, მისი ტერასა კი ყველაზე 
დიდია მთელ ათენში (1 500 კვ.მ), საიდანაც იშლება პანორამული და შთამბეჭდავი 
ხედები აკროპოლისზე, ლიკაბეტუსის მთასა და, საერთოდ, მთელ ქალაქზე. 

თავისუფალი დღე / შოპინგის ტური 

https://thestanley.gr/

