
         1η Έκδοση 12/01/2023  
              

       ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΟΥΒΑ     
             

    Ατομικά Πακέτα Κούβας για κρατήσεις εως 31/01/2023    
              

        ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2023     
 Πακέτο Διάρκεια Αναχωρήσεις Δίκλινο  Μονόκλινο Ασφάλεια Παρατηρήσεις Διαμονή  

Αερ/κή Εταιρεία 

 

  
11 ημέρες 

    Φόροι Βίζα 

Διανυκτέρευση στο Παρίσι και στην 

   
 

Αβάνα 21/02/23 875,00 € 445,00 € 765,00 € 7 νύχτες Αβάνα 4* Hotel Air France 

 

 9 νύχτες αναχώρηση και στην επιστροφή  
 

Αβάνα 

12 ημέρες 

21/02/23 975,00 € 445,00 € 765,00 € 

Διανυκτέρευση στο Παρίσι και στην 

7 νύχτες Αβάνα 5* Hotel Air France 

 

 9 νύχτες αναχώρηση και στην επιστροφή  
 
Αβάνα - Βαραδέρο 

11 ημέρες 

21/02/23 1.075,00 € 445,00 € 765,00 € 

Διανυκτέρευση στο Παρίσι και στην 4 νύχτες Αβάνα 4* 

Air France 

 
 9 νύχτες αναχώρηση και στην επιστροφή 3 νύχτες Βαραδέρο 4*  

 
Αβάνα - Βαραδέρο 

12 ημέρες 

21/02/23 1.175,00 € 445,00 € 765,00 € 

Διανυκτέρευση στο Παρίσι και στην 4 νύχτες Αβάνα 5* 

Air France 

 
 9 νύχτες αναχώρηση και στην επιστροφή 3 νύχτες Βαραδέρο 5*  
 

Αβάνα 

9 ημέρες 

09/03/23 745,00 € 405,00 € 765,00 € 

 

7 νύχτες Αβάνα 4* Hotel Air France 

 

 7 νύχτες   
 

Αβάνα 

9 ημέρες 

09/03/23 845,00 € 405,00 € 765,00 € 

 

7 νύχτες Αβάνα 5* Hotel Air France 

 

 7 νύχτες   
 

Αβάνα - Βαραδέρο 

9 ημέρες 

09/03/23 945,00 € 405,00 € 765,00 € 

 4 νύχτες Αβάνα 4* 

Air France 

 

 7 νύχτες  3 νύχτες Βαραδέρο 4*  
 

Αβάνα - Βαραδέρο 

9 ημέρες 

09/03/23 1.045,00 € 405,00 € 765,00 € 

 4 νύχτες Αβάνα 5* 

Air France 

 

 7 νύχτες  3 νύχτες Βαραδέρο 5*    
 

 Διαμονή La Habana Varadero  Παροχές  
       

  
HOTEL PLAZA 4* OR 

Memories Varadero 4* o 
Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν τα εξής: 

 
Μεταφορά από 

 
  Melia 4* & Hotel Gr.  
 

Ξενοδοχεία Habaguanex & NACIONAL και προς το αερ/μιο και από και προς τα ξεν/χεια . Διαμονή στα ξεν/χεια της επιλογής σας με πρωινό στην 
 

 Mem.Varadero 5* or Melia  
  5* or Habaguanex πρωινό 5* Αβάνα και all inclusive στο Βαραδέρο .Ξενάγηση πόλης με ελληνόφωνο ξεναγό.  
      

        
Σε περίπτωση που οι πελάτες επιθυμούν να διαμείνουν σε διαφορετικά ξενοδοχεία από αυτά του τιμοκαταλόγου , είναι εφικτό να γίνει με την ανάλογη χρέωση , καθώς επίσης μπορεί να 
γίνει επέκταση και σε οποιοδήποτε μέρος της Λατινικής Αμερικής εφόσον υπάρχει αεροπορική σύνδεση.  

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 
Τα προγράμματα μπορούν να τροποποιηθούν κατόπιν ζήτησης και εφόσον είναι εφικτό, π.χ αλλαγές καταλυμάτων / αλλαγές επιστροφών κλπ , με την ανάλογη χρέωση 

 
Όλες οι αναχωρήσεις των προγραμμάτων είναι από Αθήνα. Για την εξυπηρέτηση των πελατών-γραφείων της επαρχίας ή από άλλη χώρα , μπορούμε να εξυπηρετήσουμε με έξτρα εισιτήρια 
όσους το επιθυμούν με την ανάλογη χρέωση. Αν το Add on - domestic (εσωτερικές ελληνικές πτήσεις) δεν ζητηθεί κατά την αίτηση διαθεσιμότητας άλλα με καθυστέρηση, σε περίπτωση που 
δεν βρεθεί ο αντίστοιχος ναύλος το επιβαρύνεστε σε full fare τιμές. Λόγω ρητής εντολής των αεροπορικών εταιρειών η εταιρεία μας υποχρεούται να κλείνει τις εσωτερικές πτήσεις σε 
χρονική απόσταση 4 ωρών από τις διεθνείς πτήσεις . Σε περίπτωση που ο πελάτης αλλάξει τις εσωτερικές του πτήσεις και δεν κρατά την ελάχιστη χρονική απόσταση των 4 ωρών τότε 
αναλαμβάνει την απόλυτη ευθύνη .Αν χάσει τις διεθνείς πτήσεις του τότε θα πρέπει ο ίδιος να καλύψει το αντίτιμο τους. 

 
Τα πακέτα βασίζονται σε ειδικό ναύλο με τις αεροπορικές εταιρείες σε όλους τους προορισμούς που αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Σε περίπτωση που στον συγκεκριμένο ναύλο δεν 
υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για την ημερομηνία ταξιδιού που επιθυμεί ο πελάτης, προσφέρεται η δυνατότητα επιβεβαίωσης του πακέτου με την αντίστοιχη επιβάρυνση στον επόμενο 
διαθέσιμο ναύλο, η οποία καλύπτεται από τον πελάτη.  
Όροι συμμετοχής  

Για την συμμετοχή σας στο ταξίδι, απαραίτητη προϋπόθεση η λήξη των διαβατηρίων νέου τύπου (που να έχουν εκδοθεί από αστυνομικό τμήμα) να είναι μεγαλύτερη των 6 μηνών από την 
πραγματοποίηση του ταξιδιού . 

 
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ      


