Μπάνσκο από Ηράκλειο
για Ski, Spa & διασκέδαση
(ισχύει για αναχωρήσεις 17/11 – 17/12/17, εκτός περιόδου εορτών)
Στα προγράμματα περιλαμβάνονται:
•
•
•
•

Αεροπορικό εισιτήριο Ηράκλειο - Θεσ/νίκη – Ηράκλειο με τις απευθείας πτήσεις της
Ellinair. Περιλαμβάνεται 1 βαλίτσα έως 20 κιλά κατ’ άτομο
Μεταφορά με πολυτελή λεωφορεία από / προς Θεσσαλονίκη
Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με την αντίστοιχη διατροφής
Ταξιδιωτική ασφάλεια & ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Στα προγράμματα δεν περιλαμβάνονται:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλους καυσίμων αξίας 30€ κατ' άτομο
Επιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα & προαιρετικές δραστηριότητες
Σημειώσεις:
Όλες οι τιμές είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο σε ξενοδοχείο της επιλογής σας, με
ελεύθερη χρήση των παροχών Spa του εκάστοτε ξενοδοχείου (όταν παρέχονται δωρεάν
από αυτό: πισίνα, σάουνα, χαμάμ, τζακούζι, γυμναστήριο κλπ.) και περιλαμβάνουν ΦΠΑ
Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με προσθήκη επιπλέον κλίνης.
Η επιβάρυνση μονόκλινου δωματίου ανέρχεται σε 40% επιπλέον της αναφερόμενης
τιμής.
Τα παιδιά 2-12 ετών εφόσον διαμένουν σε δίκλινο με 2 ενήλικες έχουν έκπτωση 25%.
Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το ξενοδοχείο με όμοιο ίδιας κατηγορίας
εφόσον κριθεί αναγκαίο
Οι ασφάλειες δεν καλύπτουν περιπτώσεις επιδείνωσης χρόνιων ασθενειών
Για την πραγματοποίηση της εκδρομής απαιτείται ελάχιστη συμμετοχή 10 ατόμων. Στην
εκδρομή με minibus υπάρχει επιπλέον χρέωση 40 € (ελάχιστη συμμετοχή 5 ατόμων.)
Ειδικές τιμές για την Ενοικίαση Εξοπλισμού Σκι.

•
•
ΠΡΟΣΟΧΗ! Ενήλικες και παιδιά μπορούν να ταξιδέψουν με ταυτότητα νέου τύπου (με
λατινικούς χαρακτήρες) ή διαβατήριο. Αντίστοιχα κάτοχοι μη ελληνικών εγγράφων, έχουν
την ευθύνη για τη διέλευση των συνόρων. Οι υπηρεσιακές ταυτότητες δεν αποτελούν
ταξιδιωτικό έγγραφο (π.χ. αστυνομικών, λιμενικών, πυροσβεστών κλπ.). Για τα παιδιά
κάτω των 18 χρονών, που θα ταξιδέψουν με τον ένα γονέα, χρειάζεται έγγραφη
επικυρωμένη συγκατάθεση του δεύτερου γονέα. Για τα παιδιά κάτω των 18 χρονών, που θα
ταξιδέψουν χωρίς γονείς, χρειάζεται έγγραφη επικυρωμένη συγκατάθεση και των δύο
γονέων.

HOTELS

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

6 ημέρες
Κυριακή – Παρασκευή

8 ημ έρες
Παρασκευή - Παρασκευή

Επιβάρυνση για
Ημιδιατροφή

EAGLES LODGE Aparthotel
MOURITE 4* /
MOUNTAIN ROMANCE 3*
MOUNTAIN PARADISE 3*+/
TERRA COMPLEX 4*
SUNRISE PARK & SPA 4* /
EVELINA PALACE 4* /
VIHREN PALACE 4*
ST.GEORGE SKI & SPA 4* /
MARAYA 3* / ORBILUX 3*
BANSKO ROYAL TOWERS 4* /
ROYAL PARK 4* / KAPHOUSE 3*
PERUN & PLATINUM CASINO 4*/
CASA KARINA 4*
GRAND ROYALE 4*
ST. IVAN RILSKI 4* /
LION 4*
ASTERA BANSKO & SPA 4*
MPM GUINNESS 4*
REGNUM 5* (Suite) /
LUCKY BANSKO 5*
KEMPINSKI Grand Arena 5*
PREMIER Luxury Mountain Resort 5*

χωρίς πρωινό

220 €

250 €

---

πρωινό

250 €

290 €

6€ κατ’ άτομο / δείπνο

πρωινό

275 €

335 €

6€ κατ’ άτομο / δείπνο

πρωινό

285 €

345 €

6€ κατ’ άτομο / δείπνο

πρωινό

285 €

345 €

10€ κατ’ άτομο / δείπνο

ημιδιατροφή

300 €

360 €

---

πρωινό

300 €

360 €

8€ κατ’ άτομο / δείπνο

ημιδιατροφή

305 €

365 €

---

πρωινό

305 €

365 €

8€ κατ’ άτομο / δείπνο

πρωινό

330 €

400 €

8€ κατ’ άτομο / δείπνο

ημιδιατροφή

365 €

445 €

---

πρωινό

365 €

445 €

10€/15€ κατ’άτομο /
δείπνο

πρωινό

415 €
430 €
485 €

565 €
520 €
615 €

25€ κατ’ άτομο / δείπνο

AMIRA Boutique 5*

*** Στο 8 ήμερο πακέτο η

πρωινό
ημιδιατροφή

1η

20€ κατ’άτομο / δείπνο
---

διανυκτέρευση πραγματοποιείται σε ξενοδοχείο Θες/νίκης με πρωινό
(λόγω πτήσεων) ***

