
 
 
 
 
 
15  ημέρες- 12 νύχτες  

 

 
 

 
 

 

Κατηγορία 

Ξενοδοχείο Βαραδέρο Ξενοδοχείο Αβάνα Τιµή ανά άτοµο σε δίκλινο 

9 νύχτες 3 νύχτες 10/1 – 15/3 16/3 – 20/4 

Superior Grand Memories 
Varadero 5* ή παρόµοιο 

Memories Miramar  4* ή 
παρόµοιο 

2.100 € 1.950 € 

Deluxe 
Paradisus Varadero 5* dlx 

ή παρόµοιο 
Melia Cohiba 5* ή παρόµοιο 2.650 € 2.600 € 

 

 

Η τιμή περιλαμβάνει 

� Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονοµική θέση  
� Φόροι αεροδροµίων και επίναυλος καυσίµων 
� Μία αποσκευή και µία χειραποσκευή ο έκαστος 
� Βίζα Κούβας και ταξιδιωτική ασφάλεια  
� 3 διανυκτερεύσεις στην Αβάνα µε πρωινό  
� 9 διανυκτερεύσεις στο Βαραδέρο µε All inclusive  
� Μεταφορά από το αεροδρόµιο της Αβάνα για το ξενοδοχείο στο Βαραδέρο, από Βαραδέρο στην Αβάνα 

και από Αβάνα στο αεροδρόµιο 
� Περιπατητική ξενάγηση της παλιάς Αβάνα µε τοπικό Ελληνόφωνο ξεναγό 
� Έντυπο υλικό 
� Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
� ΦΠΑ  

  
Η τιμή δεν περιλαμβάνει 

• Προσωπικά έξοδα (τηλεφωνικές κλήσεις, υπηρεσίες καθαρισµού ρούχων, ιατρικά έξοδα κλπ.) 
• Όλα τα γεύµατα που δεν αναγράφονται στο πρόγραµµα  
• Προαιρετικές εκδροµές ή δραστηριότητες 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Σημαντικές Παρατηρήσεις 

• Τα  Ελληνικά διαβατήρια χρειάζονται βίζα κατά την άφιξη στην Κούβα.  
• Τα διαβατήρια θα πρέπει να μη λήγουν εντός 6μήνου από την άφιξη στον προορισμό.  

• Οι τιμές είναι υπολογισμένες με σημερινά ισχύοντα ναύλα από/ προς Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. H όποια 

διαφοροποίησή τους, επιβαρύνει τους πελάτες 

• Τα ξενοδοχεία ζητάνε πιστωτική/ χρεωστική κάρτα ή μετρητά για εγγύηση με το check in 

• Οι τιμές συντάχθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες ισοτιμίες νομισμάτων. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των 

νομισματικών ισοτιμιών, αεροπορικών ναύλων ή τιμών ξενοδοχείων/ τοπικών φόρων, η εταιρεία φέρει το 

δικαίωμα αναπροσαρμογής της τελικής τιμής 

• Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης των ξενοδοχείων με άλλα αντίστοιχης ή ανώτερης 

κατηγορίας σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή υπερκάλυψης δωματίων (overbooking) 

• Οι τιμές των φόρων αεροδρομίων είναι βασισμένες στην τρέχουσα τιμή πετρελαίου 

• Το τελικό κόστος των φόρων των αεροδρομίων θα επιβεβαιώνεται την ημέρα έκδοσης του αεροπορικού 

εισιτηρίου 

• ∆εν απαιτούνται εµβόλια, ούτε συνιστάται χορήγηση αγωγής κατά της ελονοσίας.  
� Για να πάρετε το πακέτο νεόνυµφων θα πρέπει να έχετε µαζί σας τη ληξιαρχική πράξη γάµου και να την 

υποδείξετε κατά την άφιξη στο ξενοδοχείο 
 
 


