
 

Τιμή Πακέτου
Επιπλέον 

διανυκτέρευση 
κατ' άτομο

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΤ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 8ΗΜ/5ΝΥΧ 2ΚΛΙΝΟ

16/01-30/04 & 1/11-23/12 1.355 € 186 €
01/05-30/06 1.020 € 115 €
01/07-31/10 1.215 € 130 €

16/01-30/04 & 1/11-23/12 1.445 € 200 €
01/05-30/06 1.085 € 128 €
01/07-31/10 1.165 € 135 €

07/01-31/03 1.810 € 198 €
01/04-30/04 & 01/08-31/10 1.610 € 157 €

01/05-31/07 1.485 € 132 €
07/01-31/03 1.720 € 142 €

01/04-30/04 & 01/08-31/10 1.495 € 134 €
01/05-31/07 1.410 € 119 €

07/01-31/03 1.985 € 204 €
01/04-30/04 & 01/08-31/10 1.785 € 190 €

01/05-31/07 1.655 € 165 €
07/01-31/03 1.865 € 210 €

01/04-30/04 & 01/08-31/10 1.685 € 175 €
01/05-31/07 1.760 € 185 €

07/01-31/03 1.700 € 225 €
01-30/04 1.510 € 185 €

01/05-31/08 1.200 € 135 €
01/08-31/10 1.535 € 180 €
07/01-31/03 1.845 € 245 €

01-30/04 1.655 € 205 €
01/05-31/08 1.405 € 155 €
01/08-31/10 1.605 € 200 €
07/01-31/03 2.485 € 370 €

01-30/04 2.290 € 330 €
01/05-31/08 2.035 € 280 €
01/08-31/10 3.255 € 325 €

11/01-13/04 1.760 € 252 €

14/04-31/10 1.450 € 185 €
11/01-13/04 2.050 € 307 €
14/04-31/10 1.720 € 240 €
11/01-13/04 2.795 € 455 €
14/04-31/10 2.510 € 400 €
11/01-13/04 2.820 € 460 €

14/04-31/10 2.540 € 405 €

https://www.malahini.mv/#/

https://hondaafushiisland.com/

https://medhufushiisland.com/

 Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις 30 μέρες πριν την άφιξη                                    
⦁

 Επιβάρυνση Ημιδιατροφής: 40,00€/άτομο/διανυκτέρευση

4*

5*

ημιδιατροφή

5*

4*

Malahini Kuda Bandos 
(garden room) 
μεταφορές με ταχύπλοο

4*

Νεόνυμφοι

                                 ΜΑΛΔΙΒΕΣ                                          

Paradise Island  
(beach villa)     
Μεταφορές με ταχύπλοο

πρωινό

πλήρηςς 
διατροφή

ημιδιατροφή

Medhufushi (beach villa 
semi detached) 
μεταφορές με ταχύπλοο

4*

4* ημιδιατροφή

πλήρηςς 
διατροφή

Νεόνυμφοι

 Στους νεόνυμφους προσφέρονται ένα μπουκάλι κρασί και ρομαντική διακόσμηση κρεβατιού

Medhufushi         (water 
villa)

 Επιβάρυνση Πλήρους Διατροφής: 40,00€/άτομο/διανυκτέρευση
⦁

 Επιβάρυνση All Inclusive: 85,00€/άτομο/διανυκτέρευση

Hondafushi Island  
(superior room) 
μεταφορές με ταχύπλοο/ 
αεροπλάνο 

Hondafushi Island 
(deluxe beach bungalow)

4* ημιδιατροφή

Paradise Island   
(water villa)  

Medhufushi          
(beach villa)

 Επιβάρυνση Πλήρους Διατροφής: 40,00€/άτομο/διανυκτέρευση
⦁

 Επιβάρυνση All Inclusive: 80,00€/άτομο/διανυκτέρευση

Paradise Island (deluxe 
beach villa)  

Paradise Island  
(deluxe beach pool villa)  5*

4*

ημιδιατροφή

 Στους νεόνυμφους προσφέρονται ένα μπουκάλι κρασί και τούρτα κατά την άφιξη

5*

 Τιμοκατάλογος 2023 
Ο ιδανικός προορισμός για την απόλυτη χαλάρωση, το μέρος για «ξυπόλητες» βόλτες και 

«άδειασμα» του μυαλού.
Ειδυλλιακές παραλίες με λευκή άμμο, τιρκουάζ νερά και τροπική ομορφιά  που 

χαρακτηρίζουν τον Ινδικό Ωκεανό.
Τα παρακάτω ξενοδοχεία είναι οι προτάσεις μας για τις Μαλδίβες, διαλεγμένα το κάθε ένα 
ξεχωριστά για να καλύπτουν κάθε ανάγκη και επιθυμία. Υπάρχει απευθείας συνεργασία με 

όλα τα ξενοδοχεία στις Μαλδίβες.
Συμβουλευτείτε μας για ειδικές εκπτώσεις που ανανεώνονται καθημερινά, προσφορές σε 

πρωινόMalahini Kuda Bandos 
(superior room) 

πλήρηςς 
διατροφή

πλήρηςς 
διατροφή

https://www.malahini.mv/#/
https://www.malahini.mv/#/
https://hondaafushiisland.com/
https://hondaafushiisland.com/
https://hondaafushiisland.com/
https://medhufushiisland.com/
https://medhufushiisland.com/
https://medhufushiisland.com/
https://www.malahini.mv/#/
https://hondaafushiisland.com/
https://medhufushiisland.com/


11/01-13/04 1.290 € 110 €

14/04-31/10 1.390 € 125 €
11/01-13/04 1.820 € 215 €
14/04-31/10 1.405 € 135 €
11/01-13/04 2.320 € 315 €

14/04-31/10 2.065 € 265 €

11/01-30/04 1.550 € 215 €
01/05-31/10 1.280 € 165 €
01/11-22/12 1.390 € 185 €
11/01-30/04 1.850 € 275 €
01/05-31/10 1.570 € 225 €
01/11-22/12 1.690 € 245 €
11/01-30/04 2.160 € 340 €
01/05-31/10 1.880 € 285 €
01/11-22/12 1.995 € 305 €

11/01-13/04 2.070 € 265 €

14/04-31/10 1.690 € 190 €

11/01-13/04 2.210 € 295 €
14/04-31/10 1.820 € 215 €

06/01-30/04 1.995 € 300 €
01/05-19/07 1.435 € 190 €
20/07-31/10 1.600 € 224 €
01/11-23/12 1.895 € 280 €
06/01-30/04 2.380 € 380 €
01/05-19/07 1.815 € 265 €
20/07-31/10 1.984 € 300 €
01/11-23/12 2.280 € 360 €
06/01-30/04 3.450 € 590 €
01/05-19/07 2.760 € 455 €
20/07-31/10 2.960 € 495 €
01/11-23/12 3.300 € 565 €

11/01-30/04 1.780 € 250 €
01/05-30/09 1.395 € 175 €

01-31/10 1.455 € 185 €
11/01-30/04 2.090 € 310 €
01/05-30/09 1.635 € 225 €

01-31/10 1.705 € 235 €
11/01-30/04 2.540 € 400 €
01/05-30/09 1.935 € 280 €

01-31/10 2.030 € 300 €

11/01-30/04 1.925 € 275 €
01/05-31/10 1.236 € 140 €
01/11-22/12 1.895 € 270 €
11/01-30/04 3.425 € 570 €
01/05-31/10 2.410 € 375 €
01/11-22/12 3.750 € 640 €

https://www.villahotels.com/paradise-island/

https://www.villahotels.com/sun-island/

https://www.kurumba.com/

πρωινό

Στους νεόνυμφους προσφέρονται ένα μπουκάλι αφρώδης οίνος και καλάθι με φρούτα

 Επιβάρυνση All Inclusive: 70,00€/άτομο/διανυκτέρευση

https://www.villahotels.com/royal-island/

https://www.kuramathi.com/

πλήρης 
διατροφή

Στους νεόνυμφους προσφέρονται ένα μπουκάλι κρασί, σοκολατάκια ή μακαρόν και διακόσμηση κρεβατιού με λουλούδια

Συμβουλευτείτε μας για ανανεωμένες εκπτώσεις! 

Συμβουλευτείτε μας για ανανεωμένες εκπτώσεις!

 Επιβάρυνση Ημιδιατροφής: 95,00€/άτομο/διανυκτέρευση
⦁

 Επιβάρυνση Πλήρους Διατροφής: 135,00€/άτομο/διανυκτέρευση
⦁

 Επιβάρυνση All Inclusive: 230,00€/άτομο/διανυκτέρευση

4*S

5*

πλήρης 
διατροφή

Meeru Island Resort & 
Spa (garden room) 
μεταφορές με ταχύπλοο

πλήρης 
διατροφή

πλήρης 
διατροφή

πλήρης 
διατροφή

πλήρης 
διατροφή4*S

Kurumba Maldives 
(superior) μεταφορές με 
ταχύπλοο

5*

πλήρης 
διατροφή

Kuramathi Island  
Resort (water villa with 
pool) 

4*

πλήρης 
διατροφή

Kuramathi Island  
Resort                  
(beach bungalow)

Kuramathi Island  
Resort                     
(beach villa) μεταφορές 
με ταχύπλοο

Royal Island      (sunset 
beach villa) 

Kurumba Maldives 
(beach front deluxe 
bungalow)

4*

Velassaru (deluxe 
bungalow) μεταφορές με 
ταχύπλοο

πλήρης 
διατροφή

Επιβάρυνση All Inclusive: 85,00€/άτομο/διανυκτέρευση
Στους νεόνυμφους προσφέρονται ένα μπουκάλι αφρώδης οίνος, πιατέλα με φρούτα και διακόσμηση δωματίου με 
λουλούδια

5*

πρωινό5*

https://www.meeru.com/?gclid=a9cb912cadaa19583d11f2827050b9b7&gclsrc=3p.ds&

https://www.velassaru.com/

πρωινό

Sun Island (beach villa) 4*S

Sun Island (sun villa) 
Μεταφορές με ταχύπλοο 
& αεροπλάνο

4*

Royal Island (beach 
villa) Μεταφορές με 
ταχύπλοο & αεροπλάνο

Meeru Island Resort & 
Spa (beach villa) 

5*

5*

Kurumba Maldives 
(deluxe bungalow) 

5*

 Επιβάρυνση All Inclusive: 70,00€/άτομο/διανυκτέρευση

Meeru Island Resort & 
Spa (Jacuzzi water villa) 

πλήρης 
διατροφή

4*S

 Επιβάρυνση All Inclusive: 70,00€/άτομο/διανυκτέρευση
 Στους νεόνυμφους προσφέρεται ένα ρομαντικό δείπνο με κεριά

πρωινό

4*S

Sun Island (water villa) 

πρωινό

 Επιβάρυνση All Inclusive (μέχρι 05/01/23): 65,00€/άτομο/διανυκτέρευση
 Επιβάρυνση All Inclusive (από 06/01/23): 70,00€/άτομο/διανυκτέρευση

Στους νεόνυμφους προσφέρονται ένα μπουκάλι αφρώδης οίνος και καλάθι με φρούτα

πλήρης 
διατροφή5*

Συμβουλευτείτε μας για ανανεωμένες εκπτώσεις!

Στους νεόνυμφους προσφέρονται ένα μπουκάλι κρασί, διακόσμηση κρεβατιού και θεραπείες Spa αξίας 30$/άτομο

Velassaru (water 
bungalow with pool) 

https://www.villahotels.com/paradise-island/
https://www.villahotels.com/paradise-island/
https://www.villahotels.com/paradise-island/
https://www.villahotels.com/sun-island/
https://www.villahotels.com/sun-island/
https://www.villahotels.com/sun-island/
https://www.kurumba.com/
https://www.kurumba.com/
https://www.kurumba.com/
https://www.villahotels.com/royal-island/
https://www.villahotels.com/royal-island/
https://www.villahotels.com/royal-island/
https://www.kuramathi.com/
https://www.kuramathi.com/
https://www.kuramathi.com/
https://www.meeru.com/?gclid=a9cb912cadaa19583d11f2827050b9b7&gclsrc=3p.ds&msclkid=a9cb912cadaa19583d11f2827050b9b7
https://www.meeru.com/?gclid=a9cb912cadaa19583d11f2827050b9b7&gclsrc=3p.ds&msclkid=a9cb912cadaa19583d11f2827050b9b7
https://www.meeru.com/?gclid=a9cb912cadaa19583d11f2827050b9b7&gclsrc=3p.ds&msclkid=a9cb912cadaa19583d11f2827050b9b7
https://www.meeru.com/?gclid=a9cb912cadaa19583d11f2827050b9b7&gclsrc=3p.ds&msclkid=a9cb912cadaa19583d11f2827050b9b7
https://www.velassaru.com/
https://www.velassaru.com/
https://www.velassaru.com/
https://www.villahotels.com/paradise-island/
https://www.villahotels.com/sun-island/
https://www.kurumba.com/
https://www.villahotels.com/royal-island/
https://www.kuramathi.com/
https://www.meeru.com/?gclid=a9cb912cadaa19583d11f2827050b9b7&gclsrc=3p.ds&msclkid=a9cb912cadaa19583d11f2827050b9b7
https://www.velassaru.com/


10/01-30/04 2.360 € 280 €
01/05-30/09 2.190 € 245 €

01/10-23/12 2.210 € 255 €

10/01-30/04 2.560 € 320 €
01/05-30/09 2.370 € 280 €
01/10-23/12 2.410 € 290 €

10/01-30/04 2.260 € 310 €
01/05-31/07 1.615 € 180 €
01/08-30/09 1.665 € 190 €
01/10-31/10 1.720 € 200 €

10/01-30/04 2.335 € 325 €
01/05-31/07 1.675 € 195 €
01/08-30/09 1.725 € 200 €
01/10-31/10 1.785 € 215 €

07/01-31/03 2.070 € 240 €
01-30/04 & 01-31/08 1.845 € 195 €

01/05-31/07 1.620 € 150 €
01/09-31/10 1.750 € 175 €
07/01-31/03 2.650 € 350 €

01-30/04 2.420 € 305 €
01/05-31/07 1.905 € 205 €

01-31/08 2.130 € 250 €
01/09-31/10 1.740 € 170 €
07/01-31/03 3.280 € 450 €

01-30/04 3.060 € 435 €
01/05-31/07 2.610 € 345 €

01-31/08 2.830 € 390 €
01/09-31/10 2.720 € 370 €

11/01-30/04 1.930 € 230 €
01/05-30/09 1.490 € 140 €
01/10-31/10 1.265 € 145 €
11/01-30/04 2.030 € 250 €
01/05-30/09 1.520 € 145 €
01/10-31/10 1.590 € 160 €
11/01-30/04 3.270 € 495 €
01/05-30/09 2.315 € 305 €
01/10-31/10 2.380 € 320 €

11/01-30/04 4.080 € 660 €
01/05-30/09 3.060 € 455 €

01-31/10 3.240 € 490 €
11/01-30/04 5.520 € 940 €
01/05-30/09 4.080 € 660 €

01-31/10 4.290 € 700 €

06/01-30/04 2.965 € 400 €

01/05-30/06 & 01-30/09 2.290 € 270 €
01/07-31/08 & 01-31/10 2.340 € 280 €

 Επιβάρυνση Ημιδιατροφής: 100,00€/άτομο/διανυκτέρευση
⦁

 Επιβάρυνση Πλήρους Διατροφής: 165,00€/άτομο/διανυκτέρευση
⦁

 Επιβάρυνση All Inclusive (Velassaru Indulgence): 260,00€/άτομο/διανυκτέρευση

Στους νεόνυμφους προσφέρονται ένα μπουκάλι σαμπάνια, tapas στο Chili bar με 2 ποτήρια αφρώδη οίνο, αναμνηστικό 
δώρο και υπηρεσίες Spa αξίας 25$

 50$/άτομο για χρήση στις υπηρεσίες Spa 
⦁

 10% έκπτωση στις εξτρά καταναλώσεις 
Στους νεόνυμφους προσφέρονται διακόσμηση δωματίου και μια γαμήλια τούρτα

Στους νεόνυμφους προσφέρονται ένα μπουκάλι σαμπάνια, καλάθι με φρούτα και διακόσμηση δωματίου

Filitheyo Island resort   
(deluxe villa)

Kuredu resort (garden 
bungalow) μεταφορές με 
υδροπλάνο  

premium all 
inclusive

Filitheyo Island resort   
(water villa)

Adaaran Meddhupparu 
(sunset beach villa) 

premium all 
inclusive

https://brennia.com/

https://www.adaaran.com/selectmeedhupparu/

https://www.hurawalhi.com/

πλήρης 
διατροφή

Sun Siyam Vilu Reef 
(deluxe beach villa) 
μεταφορές με υδροπλάνο

Hurawalhi Maldives 
(ocean pool villa) 
μεταφορές με υδροπλάνο 
και ταχύπλοο 

premium all 
inclusive

5*

πρωινό 

emerald all 
inclusive5*

πλήρης 
διατροφή

πρωινό

πλήρης 
διατροφή4*

4*

4*

https://filitheyoresort.com/

https://www.kuredu.com/

Hurawalhi Maldives 
(ocean villa) μεταφορές 
με υδροπλάνο και 
ταχύπλοο 

Kuredu resort (sangu 
water villa)   

Brennia Kottefaru 
(over water villa) 

premium all 
inclusive

 Στους νεόνυμφους προσφέρονται αφρώδης οίνος, γλυκά σε σχήμα καρδιάς, μία συσκευασία μακαρόν, διακόσμηση 
κρεβατιού, ευχετήρια κάρτα και μπλουζάκια

 Δώρο μια βόλτα για Snorkeling ή μια μικρή κρουαζιέρα το ηλιοβασίλεμα (εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες)
⦁

 20% έκπτωση στις θεραπείες Spa τις 2 πρώτες μέρες (επιλεγμένες θεραπείες) 
Στους νεόνυμφους προσφέρονται 1 μπουκάλι αφρώδης οίνος, 1 πιατέλα με φρούτα και διακόσμηση δωματίου

ημιδιατροφή
Filitheyo Island resort 
(superior villa) 
μεταφορές με υδροπλάνο 

ημιδιατροφή

Kuredu resort (beach 
bungalow)   

Brennia Kottefaru  
(beach villa)    μεταφορές 
με ταχύπλοο & 
αεροπλάνο 

5*

4*

4*S

4*S

5*

 Επιβάρυνση All Inclusive: 85,00€/άτομο/διανυκτέρευση

Επιβάρυνση Πλήρους Διατροφής: 35,00€/άτομο/διανυκτέρευση
Επιβάρυνση All Inclusive: 75,00€/άτομο/διανυκτέρευση

 Επιβάρυνση Ημιδιατροφής: 95,00€/άτομο/διανυκτέρευση
⦁

 Επιβάρυνση Πλήρους Διατροφής: 140,00€/άτομο/διανυκτέρευση
⦁

 Επιβάρυνση All Inclusive Plus: 260,00€/άτομο/διανυκτέρευση

4*

ημιδιατροφή

5*

4*

 Στους νεόνυμφους προσφέρονται ένα μπουκάλι κρασί και καλάθι με φρούτα

Adaaran Meddhupparu        
(beach villa) μεταφορές 
με ταχύπλοο & 
αεροπλάνο 

https://brennia.com/
https://brennia.com/
https://brennia.com/
https://www.adaaran.com/selectmeedhupparu/
https://www.adaaran.com/selectmeedhupparu/
https://www.adaaran.com/selectmeedhupparu/
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06/01-30/04 3.350 € 475 €
01/05-30/06 & 01-30/09 2.600 € 330 €
01/07-31/08 & 01-31/10 2.650 € 340 €

06/01-30/04 3.795 € 565 €
01/05-30/06 & 01-30/09 2.660 € 340 €

01/07-31/08 & 01-31/10 2.730 € 355 €

11/01-10/05 3.740 € 610 €
11/05-31/07 2.370 € 345 €
01/08-30/09 2.930 € 455 €
01/10-22/12 3.146 € 500 €
11/01-10/05 5.010 € 870 €
11/05-31/07 3.160 € 500 €
01/08-30/09 3.990 € 670 €
01/10-22/12 4.160 € 700 €

11/01-30/04 & 01/10-22/12 5.530 € 960 €

01/05-30/09 4.110 € 680 €

09/01-10/04 & 16/11-25/12 2.160 € 260 €
11/04-30/09 1.880 € 205 €
01/10-15/11 2.100 € 250 €

09/01-10/04 & 16/11-25/12 3.110 € 450 €
11/04-30/09 2.790 € 385 €
01/10-15/11 3.890 € 600 €

Στους νεόνυμφους προσφέρονται σαμπάνια και σοκολατάκια, ρομαντική διακόσμηση δωματίου

Με πτήσεις της Τurkish: 440€/άτομο
Με πτήσεις της Qatar: 430€/άτομο                                                                                                                     Με 
πτήσεις της Etihad: 330€/άτομο

Στους νεόνυμφους προσφέρονται ένα πρωινό στη βίλα, ένα δείπνο στο à la carte εστιατόριο, ρομαντική διακόσμηση 
δωματίου το βράδυ της άφιξης και γαμήλια τούρτα

https://www.huvafenfushi.com/

https://www.marriott.com/en-us/hotels/mlesi-sheraton-maldives-full-moon-resort-and-Spa/overview/

Στους νεόνυμφους προσφέρονται σαμπάνια και φρούτα σε σοκολάτα, ρομαντική διακόσμηση δωματίου και bubble bath, 
εξατομικευμένο δώρο και ένα δείπνο με κεριά και σαμπάνια

Sun Siyam Vilu Reef 
(over water reef villa) 
μεταφορές με υδροπλάνο

Huvafen Fushi (beach 
bungalow with pool)  
μεταφορές με ταχύπλοο

emerald all 
inclusive

πρωινό 

Sheraton (water 
bungalow) μεταφορές με 
ιδιωτικό ταχύπλοο 

5*S πρωινό

Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για κρατήσεις 60 μέρες πριν 
 Επιβάρυνση Ημιδιατροφής: 85,00€/άτομο/διανυκτέρευση
⦁

 Επιβάρυνση Πλήρους Διατροφής: 130,00€/άτομο/διανυκτέρευση          

Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για κρατήσεις 60 μέρες πριν 

 Επιβάρυνση Ημιδιατροφής: 190,00€/άτομο/διανυκτέρευση
⦁

 Επιβάρυνση Πλήρους Διατροφής: 245,00€/άτομο/διανυκτέρευση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Sheraton (deluxe room) 
μεταφορές με ιδιωτικό 
ταχύπλοο 

https://www.sunsiyam.com/sun-siyam-vilu-reef/

https://www.baros.com/

5*

Sun Siyam Vilu Reef 
(sun aqua pool villa) 
μεταφορές με υδροπλάνο

5*

5* emerald all 
inclusive

5*S πρωινό

 Επιβάρυνση Ημιδιατροφής: 210,00€/άτομο/διανυκτέρευση
Στους νεόνυμφους προσφέρονται ένα μπουκάλι αφρώδης οίνος και σοκολάτες κατά την άφιξη, ένα δείπνο με κεριά 
στην παραλία, αναμνηστική φωτογραφία σε κορνίζα Baros και ρομαντική διακόσμηση δωματίου

πρωινόBaros (water villa)

2) Όλες οι τιμές είναι κατ' άτομο σε € (ευρώ) και έχουν υπολογισθεί με βάσει τις νομισματικές ισοτιμίες, καθώς και τις τιμές 
ξενοδοχείων και αεροπορικών ναύλων που ισχύουν την ημέρα έκδοσης του τιμοκαταλόγου

Το ταξίδι σας περιλαμβάνει: Aεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας με διατροφή οπως αναλυτικά 
αναγράφεται, μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο, πληροφοριακό φάκελο του προορισμού, αστική ευθύνη και ταξιδιωτική 
ασφάλεια, υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου. Αναχώρηση από την Αθήνα με την Τurkish μέσω Κωνσταντινούπολης. Οι αεροπορικοί 
ναύλοι είναι ειδικοί και ισχύουν για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Υπάρχει δυνατότητα να κλείσουμε όποια αεροπορική σας 
ενδιαφέρει και φυσικά σε περίπτωση που υπάρχουν φθηνότερες λύσεις θα προταθούν.

7) Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα περιλαμβάνεται Ασφάλεια Αστικής επαγγελματικής ευθύνης

1) All Incusive: πρωινό, γεύμα, δείπνο, αναψυκτικά, καφέδες, μπύρα, κρασί κτλ. 

8) Για την επικύρωση της κράτησης απαιτείται προκαταβολή που προσαρμόζεται αναλόγως το πακέτο σας                                                                                

3) Σε περίπτωση διαφοροποίησης των νομισματικών ισοτιμιών, αεροπορικών ναύλων ή τιμών ξενοδοχείων η εταιρία μας φέρει 
δικαίωμα  ανάλογης αναπροσαρμογής των τιμών. Oποιαδήποτε διαφορά ναύλου, λόγω διαθεσιμότητας, αεροπορικών θέσεων 

Οποιαδήποτε αλλαγή στον επίναυλο καυσίμων ΕΠΙΦΕΡΕΙ ανάλογη προσαύξηση της τιμής των φόρων                                (MHTE 
0206E6000046601)

4) Παιδιά έως 12 ετών συνήθως δικαιούνται εκπτωση από τον αεροπορικό ναύλο και ενδεχομένως και από το ξενοδοχείο.
5) Τρίκλινα δεν υφίστανται και δεν συνιστώνται καθώς ουσιαστικά είναι δίκλινα δωμάτια με πρόσθετη κλίνη
6) Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης των ξενοδοχείων με άλλα αντίστοιχης ή ανώτερης κατηγορίας σε περίπτωση 
    ανωτέρας βίας ή υπερκάλυψης δωματίων

5*

10) Το τελικό κόστος των φόρων των αεροδρομίων θα επιβεβαιώνεται την ημέρα έκδοσης του αεροπορικού εισιτηρίου
 ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι τιμές των φόρων αεροδρομίων είναι βασισμένες στην ισχύουσα τιμή πετρελαίου  

9) Εξόφληση 40-15 ημέρες πριν την αναχώρηση του ταξιδιού

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων από Αθήνα:

5*Baros (deluxe villa) 
μεταφορές με ταχύπλοο

πρωινό

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ                                              

Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για κρατήσεις 60 μέρες πριν
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