
 
 
 
 
 
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 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

20  ημέρες- 17 νύχτες  

 

 
 

 

Ακαταμάχητος συνδυασμός φυσικής ομορφιάς, εντυπωσιακών ναών, φιλικού κόσμου και αρχαιολογικών θησαυρών, 

που προσφέρουν μοναδικές ιστορίες γύρω από τα πολύχρωμα αρχαία βασίλεια… γι’ όλα αυτά και πολλά άλλα 

καλωσορίσατε σε μία από τις πιο διάσημες εξωτικές χώρες στον κόσμο. Η Ταϊλάνδη είναι ιδανικός προορισμός για 

περιήγηση σε πόλη, ζούγκλα και παραλία, όλα σε μικρή απόσταση μεταξύ τους. Ένα συναρπαστικό οδοιπορικό για να 

γνωρίσετε την πολιτιστικά πλούσια Μπανγκόκ και τα υπέροχα νερά της δυτικής ακτής της χώρας! 

Ταξίδι ιδανικό για όσους αναζητούν: ΠΑΡΑΛΙΑ, ΑΓΟΡΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 

  

Θετικά σηµεία του ταξιδιού 

 
� Μία από τις συναρπαστικότερες χώρες στον κόσµο, προσφέροντας τέλεια µίξη µεταξύ πολιτισµού, 

αρχαιολογικών θησαυρών και υπέροχων εξωτικών παραλιών  
� Ιδανικά δροµολόγια για να αξιοποιήσετε όλες τις ηµέρες της εκδροµής 
� 5* ξενοδοχείο στο κέντρο της Μπανγκόκ 
� Παραθαλάσσια θέρετρα σε κεντρική παραλία του Πούκετ ή Κράµπι 
� Πλήρης ξενάγηση της Μπανγκόκ µε γνωριµία όλων των σηµαντικών αξιοθέατων της πόλης 
� Ελληνόφωνος ξεναγός στη Μπανγκόκ 
� Ολοήµερη κρουαζιέρα στον κόλπο Πανγκ Νγκα και το νησί James Bond µε γεύµα 
� Ιδανικές καιρικές συνθήκες  

 
 
Καιρικές συνθήκες  
 
Η Ταϋλάνδη χαρακτηρίζεται από τροπικό κλίµα. Η χώρα έχει δύο καιρικές περιόδους - τη υγρή περίοδο 
(µεταξύ Μαΐου και Οκτωβρίου) και την ξηρή περίοδο (µεταξύ Νοεµβρίου και Απριλίου) - και δεν 
παρατηρούνται ακρότητες σε θερµοκρασίες µεταξύ καλοκαιριού και χειµώνα.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Πούκετ – Μπανγκόκ 

Κατηγορία 

Ξενοδοχείο Πούκετ 

Παραλία Πατόνγκ 
ή Καρόν 

Ξενοδοχείο Μπανγκόκ 
Τιµή ανά άτοµο 

σε δίκλινο 

14 νύχτες 3 νύχτες 10/1 – 20/4 

Comfort Ramada Deevana Patong 
Resort 4* ή παρόµοιο 

Dream Hotel Bangkok 5* ή 
παρόµοιο 

1.490 € 

Superior 
Hyatt Place Patong 4* ή 

παρόµοιο 

Dream Hotel Bangkok 5* ή 
παρόµοιο 

1.560 € 

Deluxe 
The Nature Phuket 5* ή 

παρόµοιο 

Dream Hotel Bangkok 5* ή 
παρόµοιο 

1.760 € 

Κράµπι – Μπανγκόκ 

Κατηγορία 

Ξενοδοχείο Κράµπι 
Παραλία Aonang ή Klong 

Muang 

Ξενοδοχείο Μπανγκόκ 
Τιµή ανά άτοµο 

σε δίκλινο 

14 νύχτες 3 νύχτες 10/1 – 20/4 

Comfort 
Marina Express 

Fisherman Aonang 4* ή 
παρόµοιο 

Dream Hotel Bangkok 5* ή 
παρόµοιο 

1.440 € 

Superior 
Deevana Krabi Resort 

4*sup ή παρόµοιο 

Dream Hotel Bangkok 5* ή 
παρόµοιο 

1.550 € 

 

Η τιμή περιλαμβάνει 

� Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση από και προς Αθήνα ή Θεσσαλονίκη 

� Φόρους αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων (310 €) 

� Μία βαλίτσα και μία χειραποσκευή κατ’ άτομο 

� Ιδιωτικές μεταφορές από το αεροδρόμιο του Πούκετ στο ξενοδοχείο επιλογής 

� Ιδιωτικές μεταφορές από το αεροδρόμιο της Μπανγκόκ στο ξενοδοχείο επιλογής 

� Συνολικά δεκατέσσερις (14) διανυκτερεύσεις στο Πούκετ σε ξενοδοχείο της επιλογής σας 

� Συνολικά τρεις (3) διανυκτερεύσεις στη Μπανγκόκ σε ξενοδοχείο της επιλογής σας 

� Πρωινό καθημερινά 

� Ξενάγηση της Μπανγκόκ με Ελληνόφωνο ξεναγό 

� 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης & υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου 

� Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

� ΦΠΑ 

 

Η τιμή ΔΕΝ περιλαμβάνει 

o Έξοδα προσωπικής φύσεως 

o Προαιρετικές εκδρομές 

 

Γενικές Σημειώσεις 

� Τα  Ελληνικά διαβατήρια ΔΕΝ χρειάζονται βίζα κατά την άφιξη στην Ταϋλάνδη  

� Τα διαβατήρια θα πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον 6 μήνες ακόμη από την άφιξη στον προορισμό 

� Οι τιμές είναι υπολογισμένες με σημερινά ισχύοντα οικονομικά ναύλα από και προς Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. H 

όποια διαφοροποίησή τους, επιβαρύνει τους πελάτες 

� Check in στο δωμάτιο: 14.00 & Check out από το δωμάτιο: 12.00 

� 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 



 
 
 
 
 

� Σε περίπτωση ακύρωσης μετά την επιβεβαίωση της κράτησης θα υπάρξουν ακυρωτικά με βάση τα συμβόλαια 

και τους όρους της κάθε υπηρεσίας 

� 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
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 
 
 



 
 
 
 
 
10 ημέρες- 7 νύχτες  

 

 
 

 

Κατηγορία 

Ξενοδοχείο Ντουµπάι Ξενοδοχείο Άµπου Ντάµπι 
Τιµή ανά άτοµο σε 

δίκλινο 

4 νύχτες 3 νύχτες 10/1 – 20/4 
Comfort Ibis One Dubai 3* ή παρόµοιο Holiday Inn Abu Dhabi  4* ή 

παρόµοιο 

890 € 

Superior Novotel World Trade Centre 4* 
ή παρόµοιο 

Crowne Plaza Hotel Abu Dhabi 4* ή 
παρόµοιο 

990 € 

Deluxe Dukes Dubai The Palm 5* ή 
παρόµοιο 

Sofitel Abu Dhabi Corniche 5* ή 
παρόµοιο 

1.150 € 

 

 

 

Περιλαμβάνονται 
� Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση με την Turkish Airlines από Αθήνα ή Θεσσαλονίκη 

� Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων  

� Μία (1) αποσκευή και μία (1) χειραποσκευή ο έκαστος 

� Διαμονή σε ξενοδοχεία, όπως αναφέρεται παραπάνω 

� Μεταφορά από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι στο ξενοδοχείο 

� Μεταφορά από το ξενοδοχείο του Ντουμπάι στο ξενοδοχείο του Άμπου Ντάμπι 

� Μεταφορά από το ξενοδοχείο του Άμπου Ντάμπι στο αεροδρόμιο του Άμπου Ντάμπι 

� 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης & Υπηρεσίες τοπικών αντιπροσώπων 
� Ενημερωτικά έντυπα 

� ΦΠΑ 

 

 

Δεν Περιλαμβάνονται 
o Προσωπικά έξοδα (τηλεφωνικές κλήσεις, υπηρεσίες καθαρισμού ρούχων, ιατρικά έξοδα κλπ.) 

o Όλα τα γεύματα που δεν αναγράφονται στο πρόγραμμα  

o Προαιρετικές εκδρομές ή δραστηριότητες 

o Φόρος διαμονής (πληρωτέος τοπικά), βλέπετε αναλυτικά στις σημειώσεις 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Λίγα λόγια για τους προορισµούς 
 
DUBAI – Καλωσορίσατε στην πόλη των αντιθέσεων. Μια πόλη όπου η παράδοση συναντά την ανάπτυξη, μια πόλη όπου η ανατολή συναντά τη 

δύση, γοητευτικά και μυστηριακά, προσδίδοντας ένα χαρακτήρα μοναδικό, αλλά συνάμα και μια πολυεθνική προσωπικότητα. Με την άφιξή σας, 

θα νιώσετε τη ζεστασιά του αραβικού πολιτισμού σε συνδυασμό με τις πιο μοντέρνες και εξελιγμένες υπηρεσίες που θα μπορούσατε να 

φανταστείτε. Το Dubai αποτελεί το πιο σύγχρονο εμπορικό κέντρο των Εμιράτων με μοναδικό συνδυασμό πολιτισμικών επιρροών, το υψηλότερο 

βιοτικό επίπεδο καθώς επίσης και τις πιο άρτια οργανωμένες τουριστικές υπηρεσίες. Σημαντικό πόλο έλξης αποτελούν η εξαιρετική και πλούσια 

αγορά, καθώς και οι όμορφες και οργανωμένες παραλίες του Dubai που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από την εξωτική ομορφιά της Ασίας και 

της Καραϊβικής. Τα υπερπολυτελή ξενοδοχεία, οι επιβλητικές κατασκευές, τα τεράστια εμπορικά κέντρα, τα τεχνητά νησιά σε σχήμα φοίνικα θα 

σας μεταφέρουν σε μια άλλη εποχή. 

 
Τι δεν πρέπει να χάσω στο Ντουµπάι 

� Να ανεβώ στον υψηλότερο ουρανοξύστη του κόσμου Burj Khalifa 

� Να πιω τσάι ή καφέ στο Burj Al Arab  

� Να κάνω αγορές στο Dubai Mall ή τα παραδοσιακά σουκ 

� Να κολυμπήσω με δελφίνια στο Atlantis the Palm 

� Να κάνω σαφάρι 4x4 στην έρημο 

� Να κάνω ένα χαλαρωτικό μασάζ στα εξαιρετικά σπα  

� Να ζήσω την έντονη νυχτερινή ζωή 

� Να κάνω σκι στο χιονοδρομικό κέντρο στο Mall of Emirates 

� Να δοκιµάσω λιβανέζικη κουζίνα µε χορό της κοιλιάς στο Al Awtar 
 
ABU DHABI – Μπορεί να έγινε περισσότερο διάσημο, μετά τη "συμμετοχή" της στο Sex and the City 2, αλλά το Άμπου Ντάμπι κερδίζει σήμερα 

συνεχώς τις εντυπώσεις με τους εξωπραγματικούς φουτουριστικούς ουρανοξύστες, τις επενδύσεις του σε μελλοντική πράσινη ενέργεια και 

φυσικά το νησί Saadiyat - το νησί της ευτυχίας, όπου θα λειτουργήσουν τα μουσεία του νέου Λούβρου, το Guggenheim, το Εθνικό Zayed και το 

υπέροχο κέντρο τεχνών. Το Άμπου Ντάμπι αποτελεί την πολιτιστική καρδιά, την πρωτεύουσα και το κέντρο της κυβέρνησης των Εμιράτων. Η 

απίστευτη αντίθεση της φουτουριστικής αρχιτεκτονικής με την Αραβική παράδοση, η "Πράσινη πόλη του κόλπου" είναι μία μοντέρνα μητρόπολη 

πάνω σε νησί γεμάτο πάρκα, πράσινες λεωφόρους και εντυπωσιακούς κήπους. Περιοχή απέραντης ερήμου, λευκών παραλιών, ζεστής θάλασσας 

και ετήσιας ηλιοφάνειας, η πόλη αποτελεί ιδανικό προορισμό για όσους αναζητούν πολυτελή γεύση Αραβικής κουζίνας, κουλτούρας, αγορών και 

παραδόσεων, και όλα αυτά κοντά στην αίγλη του Ντουμπάι.  

 

Τι δεν πρέπει να χάσω 
� Να επισκεφθώ το 7* ξενοδοχείο Emirates Palace 

� Να ξεναγηθώ στο ομορφότερο τζαμί Sheikh Zayed 

� Να κάνω σαφάρι 4x4 στην έρημο 

� Να επισκεφθώ το Ferrari World στο νησί Yas 

� Να απολαύσω την όαση Liwa σε ημερήσια εκδρομή 

� Να χαλαρώσω στις όμορφες παραλίες του νησιού 

� Να ψωνίσω στο Marina Mall 

� Να επισκεφθώ το νησί Saadiyat 

 
Σηµειώσεις 

• Τα  Ελληνικά διαβατήρια δεν χρειάζονται βίζα κατά την άφιξη στα Η.Α.Ε. Τα διαβατήρια θα πρέπει όµως να έχουν ελάχιστη ισχύ 6 µήνες.  
• Μετά την επιβεβαίωση της κράτησης και σε περίπτωση ακύρωσης θα υπάρχουν ακυρωτικά 
• Οι τιµές είναι υπολογισµένες µε σηµερινά ισχύοντα ναύλα από/ προς Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. H όποια διαφοροποίησή τους, επιβαρύνει 

τους πελάτες 
• Τα ξενοδοχεία ζητάνε πιστωτική κάρτα για εγγύηση µε το check in 
• ΠΡΟΣΟΧΗ: Φόρος διαµονή στο Ντουµπάι (πληρωτέος τοπικά) 

Για διαµονή σε ξενοδοχείο 1* ηµερήσιο κόστος AED 7,00 (περίπου 1,8 €) το άτοµο τη νύχτα 
Για διαµονή σε ξενοδοχείο 2* και 3* ηµερήσιο κόστος AED 10,00 (περίπου 2,5 €) το άτοµο τη νύχτα 
Για διαµονή σε ξενοδοχείο 4* ηµερήσιο κόστος AED 15,00 (περίπου 3,7 €) το άτοµο τη νύχτα 
Για διαµονή σε ξενοδοχείο 5* ηµερήσιο κόστος AED 20,00 (περίπου 5 €) το άτοµο τη νύχτα 

• 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 


