
 
 
 
 
 
13 ημέρες- 10 νύχτες /  Οι τιμές είναι ΤΕΛΙΚΕΣ, κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο 

 

 

Περιλαµβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης, Φόροι αεροδροµίων & καυσίµων, 10 διανυκτερεύσεις µε την αντίστοιχη διατροφή,  
Μεταφορές από και προς το αεροδρόµιο,  Ασφάλεια αστικής ευθύνης, Ταξιδιωτικά έγγραφα, ΦΠΑ    

 

 

 

 

 

 

 

HOLIDAY ISLAND (4*) www.villahotels.com 

Περίοδος Γεύματα 
Superior Beach Bungalow Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές 

Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα Μεταφορά: Εσωτερική πτήση  & Ταχύπλοο, ∆ιάρκεια µεταφοράς: 25+5 λεπτά 
Αναβάθµιση σε All Inclusive: 42 € ανά άτοµο/ ανά ηµέρα  
FAMILY STAY: ∆ωρεάν διαµονή για 2 παιδιά µέχρι 11.99 ετών 

10/01-31/03 
Πλήρη διατροφή 

2.090 € 126 € 
01-30/04 1.850 € 98 € 

  Παροχές Νεόνυµφων: Μπουκάλι αφρώδους οίνου και καλάθι φρούτων 

SUN ISLAND (4*) www.villahotels.com 

Περίοδος Γεύματα 
Superior Beach Bungalow Water Bungalow Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές 

Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα Μεταφορά: Εσωτερική πτήση  & Ταχύπλοο,  
∆ιάρκεια µεταφοράς: 25+5 λεπτά 
Αναβάθµιση σε All Inclusive: 42 € άτοµο/ ηµέρα  
FAMILY STAY: ∆ωρεάν διαµονή για 2 παιδιά µέχρι 11.99 ετών 

10/01-31/03 
Πλήρη διατροφή 

2.150 € 134 € 2.600 € 198 € 

01-30/04 1.900 € 105 € 2.380 € 170 € 

  Παροχές Νεόνυµφων: Μπουκάλι αφρώδους οίνου και καλάθι φρούτων 

PARADISE ISLAND (4*) www.villahotels.com 

Περίοδος Γεύματα 
Superior Beach Bungalow Water Villa Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές 

Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα Μεταφορά: Ταχύπλοο, ∆ιάρκεια µεταφοράς: 20 λεπτά 
Αναβάθµιση σε All Inclusive: 42 € ανά άτοµο/ ανά ηµέρα  
FAMILY STAY: ∆ωρεάν διαµονή για 2 παιδιά µέχρι 11.99 ετών 

10/01-31/03 
Πλήρη διατροφή 

2.170 € 134 € 3.200 € 290 € 
01-30/04 1.960 € 105 € 3.200 € 290 € 

  Παροχές Νεόνυµφων: Μπουκάλι αφρώδους οίνου και καλάθι φρούτων 

ROYAL ISLAND (5*) www.villahotels.com 

Περίοδος Γεύματα 
Beach Villa Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές 

Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα Μεταφορά: Εσωτερική πτήση  & Ταχύπλοο, ∆ιάρκεια µεταφοράς: 25+10 λεπτά 
Αναβάθµιση σε All Inclusive: 44 € ανά άτοµο/ ανά ηµέρα  
FAMILY STAY: ∆ωρεάν διαµονή για 2 παιδιά µέχρι 11.99 ετών 

10/01-31/03 
Πλήρη διατροφή 

2.350 € 163 € 
01-30/04 2.130 € 135 € 

Παροχές Νεόνυµφων: Μπουκάλι αφρώδους οίνου και καλάθι φρούτων & ροµαντικό δείπνο µε κεριά 

KURUMBA MALDIVES (5*) www.universalresorts.com 

Περίοδος Γεύματα 
Superior Room Deluxe Bungalow Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές 

Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα Μεταφορά: Ταχύπλοο, ∆ιάρκεια µεταφοράς: 20 λεπτά 
FAMILY STAY: ∆ωρεάν διαµονή για 2 παιδιά µέχρι 11.99 
ετών, εκτός µεταφοράς 

10/01-30/04 Ηµιδιατροφή 2.370 € 149 € 2.720 € 188 € 

Παροχές Νεόνυµφων: Ειδική διακόσµηση, 30$ credit για σπα & Γαµήλιο δείπνο µε µπουκάλι κρασί, 

VELASSARU MALDIVES (5*) www.universalresorts.com 

Περίοδος Γεύματα 
Deluxe Bungalow Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές 

Τιμή ανά άτομο Έξτρα νύχτα Μεταφορά: Ταχύπλοο, ∆ιάρκεια µεταφοράς: 35 λεπτά 
Ηµιδιατροφή: +75 € ανά άτοµο ανά ηµέρα  
FAMILY STAY: ∆ωρεάν διαµονή για 2 παιδιά µέχρι 11.99 ετών, εκτός 
µεταφοράς 

10/01-30/04 Πρωινό 2.540 € 149 € 

Παροχές Νεόνυµφων: Ειδική διακόσµηση & δώρο, 25$ credit για σπα, µπουκάλι σαµπάνια & επιλογή 3 πιάτων τάπας στο Chil Bar µε ποτήρι κρασί, 



 
 
 
 
 
 

13 ημέρες- 10 νύχτες /  Οι τιμές είναι ΤΕΛΙΚΕΣ, κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο 

Περιλαµβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης, Φόροι αεροδροµίων & καυσίµων, 10 διανυκτερεύσεις µε την αντίστοιχη διατροφή,  
Μεταφορές από και προς το αεροδρόµιο,  Ασφάλεια αστικής ευθύνης, Ταξιδιωτικά έγγραφα, ΦΠΑ  

 

 

Έκδοση (Α) – 01/11/2018 

Περιλαμβάνονται 

- Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση & Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων (390 €) 

- Διαμονή σε ξενοδοχείο επιλογής σας με την αντίστοιχη διατροφή 

- Μεταφορές από/ προς το αεροδρόμιο 

- Τοπικός Αντιπρόσωπος κατά την άφιξη στο αεροδρόμιο του Μάλε & 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης 

- Ταξιδιωτικά έντυπα & ΦΠΑ  

 

Δεν Περιλαμβάνονται 

- Ότι δεν αναφέρεται ανωτέρω ως περιλαμβανόμενο  

 

Αεροπορικά εισιτήρια & Επιβαρύνσεις των αεροποριών εταιρειών 

Οι τιμές είναι υπολογισμένες με σημερινά ισχύοντα ναύλα της Turkish Airlines μέσω Κωνσταντινούπολης από και προς Αθήνα & 

Θεσσαλονίκη. H όποια διαφοροποίησή τους, επιβαρύνει τους πελάτες 

Εναλλακτικές αεροπορικές εταιρείες με αντίστοιχη επιβάρυνση 

Qatar Airways (μέσω Ντόχα) και Emirates (μέσω Ντουμπάι)    

Παρατηρήσεις: Οι αεροπορικοί ναύλοι είναι ειδικοί και ισχύουν για περιορισμένο αριθμό θέσεων 

 

Κρατήσεις & Πληρωμές  

Για την οριστική προκράτηση, απαιτείται προκαταβολή 35% της τελικής τιμής, μαζί με τα διαβατήρια ή ταυτότητες των ταξιδιωτών 

και την υπογραφή της ταξιδιωτικής σύμβασης. 

Η εξόφληση του πακέτου θα πρέπει να γίνει 30 ημέρες πριν την αναχώρηση, εκτός από την εορταστική περίοδο 20/12-10/1, όπου 

απαιτείται εξόφληση 45 ημέρες πριν την αναχώρηση.  

 

Πολιτική ακυρωτικών 

Σας ενημερώνουμε για την ευρύτερη πολιτική ακυρωτικών από τους προμηθευτές του πακέτου σας (αεροπορικές εταιρείες, 

ξενοδοχεία, τοπικές υπηρεσίες). Δεν υπάρχει σταθερή τιμή ακυρωτικών, καθώς στα ατομικά πακέτα, συνυπολογίζεται ο λόγος της 

ακύρωσης, το χρονικό διάστημα που έγινε και περίπτωση αλλαγής της κράτησης σε εναλλακτικές ημερομηνίες. Γενικά, σε 

περίπτωση ακύρωσης της κράτησης μετά την πρώτη προκαταβολή, το κόστος των ακυρωτικών ανέρχεται στα 100 € συνολικά. Σε 

περίπτωση ακύρωσης της κράτησης μετά την έκδοση των αεροπορικών εισιτηρίων, θα υπάρξουν ακυρωτικά από την αεροπορική 

εταιρεία, το ύψος των οποίων θα μας κοινοποιηθεί αργότερα (από 100 € το άτομο μέχρι και ολόκληρος ο ναύλος). Σε περίπτωση 

ακύρωσης της κράτησης μετά την τελική εξόφληση του πακέτου, θα υπάρξουν 100% ακυρωτικά.  

 

Ταξιδιωτικά έγγραφα 

Δεν χρειάζεται βίζα για το ταξίδι σας στις Μαλδίβες. Θα πρέπει ωστόσο το διαβατήριο σας να έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την 

ημέρα άφιξης στη χώρα. 

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν αρκετές κενές σελίδες στο διαβατήριό σας (για τυχόν θεώρηση βίζας ή/και εισόδου-εξόδου από την 

χώρα που επισκέπτεστε) 

Όσοι ταξιδιώτες είναι αλλοδαποί και δεν είναι κάτοχοι Ελληνικού διαβατηρίου, οφείλουν να επικοινωνούν κατ’ ιδίαν με την 

πρεσβεία της χώρας που επιθυμούν να επισκεφθούν για να πληροφορηθούν για τις διαδικασίες έκδοσης βίζας (εφόσον αυτή 

απαιτείται). 

Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση προβλήματος, που παρουσιαστεί με τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα την ημέρα 

της αναχώρησής σας ή εάν αλλάξει η σημερινή διαδικασία διατυπώσεων και εισόδου στις Μαλδίβες. 

 

Σημαντικές Παρατηρήσεις 

- Οι τιμές είναι κατ’ άτομο σε ευρώ 

- Η διαφορά ώρας ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Μαλδίβες είναι +2 ώρες το καλοκαίρι και +3 ώρες το χειμώνα 

- Είδος διατροφής:  

  Ημιδιατροφή = Πρωινό και ένα γεύμα (μεσημεριανό ή δείπνο, χωρίς ποτά) 

  Πλήρης διατροφή = Πρωινό, μεσημεριανό και δείπνο (χωρίς ποτά) 

  All Inclusive διατροφή = Πρωινό, μεσημεριανό και δείπνο & νερό, καφέ/ τσάι, αναψυκτικά, αλκοολούχα ποτά* (Διαφέρει το 

πακέτο από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο, ενημερωθείτε επακριβώς για τα περιλαμβάνοντα από τον ταξιδιωτικό μας σύμβουλο). 

- Δεν απαιτούνται εμβόλια ή άλλου είδους προληπτική αγωγή 

- Μετά την επιβεβαίωση της κράτησης και σε περίπτωση ακύρωσης θα υπάρχουν ακυρωτικά με βάση τους παραπάνω όρους 

εξόφλησης 

- Οι τιμές είναι υπολογισμένες με σημερινά ισχύοντα ναύλα. H όποια διαφοροποίησή τους, επιβαρύνει τους πελάτες 

- Τα ξενοδοχεία δέχονται πληρωμές με πιστωτική/ χρεωστική κάρτα ή μετρητά  



 
 
 
 
 
 

13 ημέρες- 10 νύχτες /  Οι τιμές είναι ΤΕΛΙΚΕΣ, κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο 

Περιλαµβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης, Φόροι αεροδροµίων & καυσίµων, 10 διανυκτερεύσεις µε την αντίστοιχη διατροφή,  
Μεταφορές από και προς το αεροδρόµιο,  Ασφάλεια αστικής ευθύνης, Ταξιδιωτικά έγγραφα, ΦΠΑ  

 

- Check in στο δωμάτιο: 15.00 & Check out από το δωμάτιο: 12.00 

- Παιδιά έως 12 ετών συνήθως δικαιούνται έκπτωση στον αεροπορικό ναύλο & πιθανώς και από το ξενοδοχείο - εξαρτάται από την 

πολιτική του εκάστοτε ξενοδοχείου 

- Τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα δωμάτια με πρόσθετη κλίνη 

- 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 

- 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 

- 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 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


