8 ημέρες - 5 νύχτες / Οι τιμές είναι ΤΕΛΙΚΕΣ, κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης, Φόροι αεροδρομίων & καυσίμων, 5 διανυκτερεύσεις με την
αντίστοιχη διατροφή, Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο, Ασφάλεια αστικής ευθύνης, Ενημερωτικά έντυπα, ΦΠΑ

8 ημέρες - 5 νύχτες / Οι τιμές είναι ΤΕΛΙΚΕΣ, κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο

PARADISE ISLAND (5*)
Περίοδος

Διατροφή

www.villahotels.com
Superior Beach Bungalow

01-31/7
01-31/8

Πλήρη
διατροφή

01/9-31/10
Περίοδος
01-31/7
01/8-31/10

Διατροφή

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές

1.345 €

65 €

1.610 €

112 €

Απόσταση από το αεροδρόμιο: 9,6 χμ,
Μεταφορά: Ταχύπλοο // Διάρκεια μεταφοράς: 20 λεπτά
Αναβάθμιση σε All Inclusive lite: 25 € ανά άτομο/ ανά ημέρα
Αναβάθμιση σε All Inclusive: 45 € ανά άτομο/ ανά ημέρα

1.495 €

91 €

Παροχές Νεόνυμφων: Μπουκάλι αφρώδους οίνου και καλάθι φρούτων
FAMILY STAY: Δωρεάν διαμονή, διατροφή και μεταφορά για 2 παιδιά

Τιμή ανά άτομο

Έξτρα νύχτα

Water Villa

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές

Τιμή ανά άτομο

Έξτρα νύχτα

1.795 €

146 €

2.030 €

191 €

Πρωινό

Δωρεάν αναβάθμιση σε πλήρη διατροφή για τον Ιούλιο
01/8-31/10 - Αναβάθμιση σε Πλήρη διατροφή: 39 € ανά άτομο/ ανά ημέρα

SUN ISLAND (4*)
Περίοδος

Διατροφή

01-31/7
01-31/8

Πλήρη
διατροφή

01/9-31/10

www.villahotels.com
Sun Villa

Water Bungalow

Τιμή ανά άτομο

Έξτρα νύχτα

Τιμή ανά άτομο

Έξτρα νύχτα

1.455 €

56 €

1.600 €

83 €

1.525 €

69 €

1.840 €

125 €

1.490 €

62 €

1.820 €

125 €

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές
Απόσταση από το αεροδρόμιο: 113 χμ,
Μεταφορά: Εσωτερική πτήση & Ταχύπλοo, 25+5 λεπτά
Αναβάθμιση All Inclusive lite: 25 € άτομο/ ημέρα
Παροχές Νεόνυμφων: Μπουκάλι αφρώδους οίνου &
καλάθι φρούτων // FAMILY STAY: Δωρεάν διαμονή,
διατροφή και μεταφορά για 2 παιδιά

ROYAL ISLAND (5*)
Περίοδος

Διατροφή

www.villahotels.com
Beach Villa
Τιμή ανά άτομο

01-31/7
01-31/8

Πλήρη
διατροφή

01/9-31/10

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές
Έξτρα νύχτα

1.475 €

59 €

1.705 €

102 €

1.650 €

92 €

Απόσταση από το αεροδρόμιο: 118 χμ, Μεταφορά: Εσωτερική πτήση &
Ταχύπλοο, Διάρκεια μεταφοράς: 25+10 λεπτά
Αναβάθμιση All Inclusive lite: 25 € άτομο/ ημέρα
Παροχές Νεόνυμφων: Μπουκάλι αφρώδους οίνου, καλάθι φρούτων, ένα
ρομαντικό δείπνο // FAMILY STAY: Δωρεάν διαμονή, διατροφή και μεταφορά
για 2 παιδιά μέχρι 12 ετών

MEERU ISLAND (4* superior)
Περίοδος
13/7-30/9
1-31/10

Διατροφή

Πλήρη
διατροφή

www.meeru.com

Beach Villa

Jacuzzi water villa

Τιμή ανά άτομο

Έξτρα νύχτα

Τιμή ανά άτομο

Έξτρα νύχτα

1.750 €

132 €

1.970 €

169 €

1.810 €

140 €

2.020 €

178 €

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές
Μεταφορά: Ταχύπλοο, Διάρκεια μεταφοράς: 55 λεπτά
Αναβάθμιση All Inclusive: +64 € ανά άτομο ανά ημέρα
Παροχές Νεόνυμφων: Ειδική διακόσμηση, καλάθι
φρούτων, μπουκάλι σαμπάνια

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις μέχρι τις 31 Ιουλίου 2021

KURUMBA MALDIVES (5*)
Περίοδος

Διατροφή

01/5-31/10

Πρωινό

www.kurumba.com

Superior Room

Deluxe Bungalow

Τιμή ανά άτομο

Έξτρα νύχτα

Τιμή ανά άτομο

Έξτρα νύχτα

1.465 €

87 €

1.630 €

117 €

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές
Μεταφορά: Ταχύπλοο, Διάρκεια μεταφοράς: 20 λεπτά
Παροχές Νεόνυμφων: Ειδική διακόσμηση, 30$ credit
για σπα & μπουκάλι κρασί
Ημιδιατροφή: +64 € ανά άτομο ανά ημέρα
Δωρεάν διαμονή για 2 παιδιά μέχρι 11.99 ετών

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης, Φόροι αεροδρομίων & καυσίμων, 5 διανυκτερεύσεις με την
αντίστοιχη διατροφή, Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο, Ασφάλεια αστικής ευθύνης, Ενημερωτικά έντυπα, ΦΠΑ

8 ημέρες - 5 νύχτες / Οι τιμές είναι ΤΕΛΙΚΕΣ, κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο

VELASSARU MALDIVES (5* superior)
Περίοδος

Διατροφή

01/5-31/10

Πρωινό

www.velassaru.com

Deluxe Bungalow

Water bungalow with Pool

Τιμή ανά άτομο

Έξτρα νύχτα

Τιμή ανά άτομο

Έξτρα νύχτα

1.640 €

106 €

2.540 €

273 €

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές
Μεταφορά: Ταχύπλοο, Διάρκεια μεταφοράς: 35 λεπτά
Παροχές Νεόνυμφων: Ειδική διακόσμηση & δώρο, 25$
credit για σπα, μπουκάλι σαμπάνια & επιλογή 3
πιάτων τάπας στο Chil Bar με ποτήρι κρασί
Δωρεάν διαμονή για 2 παιδιά μέχρι 11.99 ετών

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021

HARD ROCK MALDIVES (5* superior)
Περίοδος
01-14/7 &
01-30/9

Διατροφή

www.hardrockhotels.com/maldives

Silver Sky Studio

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές

Τιμή ανά άτομο

Έξτρα νύχτα

1.680 €

120 €

1.860 €

153 €

Μεταφορά: Ταχύπλοο, Διάρκεια μεταφοράς: 20 λεπτά
Πλήρη διατροφή: +74 € ανά άτομο ανά ημέρα
Παροχές Νεόνυμφων: Ειδική διακόσμηση και μπουκάλι
κρασιού // Ειδικές προσφορές για οικογένειες και διαμονή άνω
των 7 νυχτών

Πρωινό

15/7-31/8

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις μέχρι τις 31 Ιουλίου 2021

THE SUN SIYAM IRUFUSHI (5* superior)
Περίοδος

01/7-31/10

Διατροφή
Πρωινό

thesunsiyam.com/irufushi

Deluxe beach Villa

Water Villa

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές

Τιμή ανά άτομο

Έξτρα νύχτα

Τιμή ανά άτομο

Έξτρα νύχτα

2.070 €

135 €

2.195 €

157 €

Μεταφορά: Υδροπλάνο, Διάρκεια μεταφοράς: 45
λεπτά // Πλήρη διατροφή: +60 € ανά άτομο ανά ημέρα
Παροχές Νεόνυμφων: Ειδική διακόσμηση, γαμήλια
τούρτα, καλάθι φρούτων, ρομαντικό δείπνο με κεριά,
μπουκάλι κρασί

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις μέχρι τις 31 Ιουλίου 2021

ANANTARA VELI (5* superior) - ADULTS ONLY
Περίοδος

Διατροφή

www.anantara.com

Overwater Bungalow
Τιμή ανά άτομο

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές

Έξτρα νύχτα

01-31/7 &
2.220 €
01-30/9
Ημιδιατροφή
Dine around
01-31/8 &
2.360 €
01-31/10
Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021

Μεταφορά: Ταχύπλοο, Διάρκεια μεταφοράς: 35 λεπτά
Οι τιμές ισχύουν για γαμήλια ζευγάρια – απαιτείται έγκυρη ληξιαρχική πράξη
γάμου κατά την κράτηση
Παροχές Νεόνυμφων: Ειδική διακόσμηση, μπουκάλι σαμπάνια, σοκολατάκια

225 €
249 €

VELIGANDU ISLAND (4* deluxe)
Περίοδος
13/7-30/9
1-31/10

Διατροφή

Πλήρη
διατροφή

www.veligandu.com

Beach Villa

Water villa

Τιμή ανά άτομο

Έξτρα νύχτα

Τιμή ανά άτομο

Έξτρα νύχτα

2.140 €

163 €

2.140 €

163 €

2.110 €

160 €

2.110 €

160 €

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές
Μεταφορά: Υδροπλάνο, Διάρκεια μεταφοράς: 30 λεπτά
Αναβάθμιση All Inclusive: +74 € ανά άτομο ανά ημέρα
Παροχές Νεόνυμφων: Ειδική διακόσμηση, καλάθι
φρούτων, μπουκάλι σαμπάνια

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις μέχρι τις 31 Ιουλίου 2021

KOMANDOO ISLAND (4* deluxe) – Adults only
Περίοδος
13/7-30/9
1-31/10

Διατροφή

Πλήρη
διατροφή

Beach Villa

www.komandoo.com
Jacuzzi water villa

Τιμή ανά άτομο

Έξτρα νύχτα

Τιμή ανά άτομο

Έξτρα νύχτα

2.060 €

138 €

2.295 €

183 €

2.170 €

160 €

2.470 €

217 €

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές
Μεταφορά: Υδροπλάνο, Διάρκεια μεταφοράς: 30 λεπτά
Αναβάθμιση All Inclusive: +69 € ανά άτομο ανά ημέρα
Παροχές Νεόνυμφων: Ειδική διακόσμηση, καλάθι
φρούτων, μπουκάλι σαμπάνια

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις μέχρι τις 31 Ιουλίου 2021

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης, Φόροι αεροδρομίων & καυσίμων, 5 διανυκτερεύσεις με την
αντίστοιχη διατροφή, Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο, Ασφάλεια αστικής ευθύνης, Ενημερωτικά έντυπα, ΦΠΑ

8 ημέρες - 5 νύχτες / Οι τιμές είναι ΤΕΛΙΚΕΣ, κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο

KURAMATHI (4* deluxe) – ALL INCLUSIVE
Περίοδος

Διατροφή

01-19/7
20/7-31/10

Πλήρη
διατροφή

Περίοδος

Διατροφή

www.kuramathi.com

Beach Villa

Beach Bungalow

Τιμή ανά άτομο

Έξτρα νύχτα

Τιμή ανά άτομο

Έξτρα νύχτα

1.640 €

121 €

1.720 €

136 €

1.760 €

143 €

1.830 €

150 €

Έξτρα νύχτα

Τιμή ανά άτομο

Water Villa
Τιμή ανά άτομο

Water Villa with Pool

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές
Μεταφορά: Ταχύπλοο
Διάρκεια μεταφοράς: 90 λεπτά

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές

Έξτρα νύχτα

Αναβάθμιση μεταφοράς με υδροπλάνο: +240 € άτομο
Πλήρη
2.185 €
222 €
2.285 €
241 €
// Παροχές Νεόνυμφων: Ειδική διακόσμηση,
διατροφή &
σοκολατάκια, μπουκάλι κρασί
*Basic All
20/7-31/10
2.295 €
242 €
2.410 €
265 €
Inclusive
Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις μέχρι τις 31 Ιουλίου 2021 // Δωρεάν αναβάθμιση από Πλήρη Διατροφή σε Basic All Inclusive ισχύει για τη Water Villa
01-19/7

SUN AQUA VILU REEF (5*) – ALL INCLUSIVE
Περίοδος
01/7-30/9
01-31/10

www.sunsiyam.com

Beach Villa
Διατροφή

Reef Villa

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές

Τιμή ανά άτομο

Έξτρα νύχτα

Τιμή ανά άτομο

Έξτρα νύχτα

2.245 €

171 €

2.455 €

210 €

2.380 €

187 €

2.610 €

230 €

Emerald
All Inclusive

Μεταφορά: Υδροπλάνο, Διάρκεια μεταφοράς: 45
λεπτά, // Παροχές Νεόνυμφων: Ειδική διακόσμηση,
καλάθι φρούτων, μπουκάλι κρασί, γαμήλια τούρτα,
ένα πρωινό στη βίλα & δείπνο σε a la carte εστιατόριο

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις μέχρι τις 31 Ιουλίου 2021

COCOON MALDIVES (5*) – ALL INCLUSIVE
Περίοδος
01-31/7
01/8-31/10

Beach Villa

Διατροφή

All Inclusive

www.cocoonmaldives.com
Lagoon Villa

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές

Τιμή ανά άτομο

Έξτρα νύχτα

Τιμή ανά άτομο

Έξτρα νύχτα

2.195 €

160 €

2.495 €

216 €

2.395 €

197 €

2.695 €

253 €

Μεταφορά: Υδροπλάνο, Διάρκεια μεταφοράς: 30 λεπτά //
Παροχές Νεόνυμφων: Ειδική διακόσμηση, μπουκάλι
σαμπάνια, καλάθι φρούτων και λουλούδια, Ρομαντικό
γαμήλιο δείπνο

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις μέχρι τις 31 Αυγούστου 2021

YOU & ME by COCOON RESORT (5*deluxe) – Underwater restaurant
Περίοδος
01-31/7
01/8-31/10

Manta Villa

Διατροφή

Ημιδιατροφή

Dolphin Villa with pool

Τιμή ανά άτομο

Έξτρα νύχτα

Τιμή ανά άτομο

Έξτρα νύχτα

2.095 €

142 €

2.395 €

197 €

2.395 €

197 €

2.695 €

253 €

www.youandmemaldives.com
Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές
Μεταφορά: Υδροπλάνο, Διάρκεια μεταφοράς: 50 λεπτά
Παροχές Νεόνυμφων: Δωρεάν αναβάθμιση δωματίου
(κατόπιν διαθεσιμότητας), Ειδική διακόσμηση, μπουκάλι
σαμπάνια, 50% έκπτωση στο υποθαλάσσιο εστιατόριο
H2O

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις μέχρι τις 31 Αυγούστου 2021

Εναλλακτικά θέρετρα στις Μαλδίβες – ζητήστε μας τις τρέχουσες προσφορές
4* ξενοδοχεία
OBLU Sangeli
OBLU Helengeli
KUREDU
INNAHURA
OLHUVELI
ADAARAN CLUB RANNALHI

5* ξενοδοχεία
ANGSANA IHURU
ANGSANA VELAVARU
AYADA
DHIGALI
FURAVERI
SAII LAGOON by HILTON

5* superior ξενοδοχεία
BAROS
BANYAN TREE VABBINFARU
RADISSON BLU
OZEN by Atmosphere
EMERALD
SUN SIYAM IRUVELI

5* deluxe ξενοδοχεία
SIX SENSES LAAMU
HURAWALHI
GILI LANKANFUSHI
ONE & ONLY REETHI RAH
VAKKARU RESORT
BAGLIONI RESORT

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης, Φόροι αεροδρομίων & καυσίμων, 5 διανυκτερεύσεις με την
αντίστοιχη διατροφή, Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο, Ασφάλεια αστικής ευθύνης, Ενημερωτικά έντυπα, ΦΠΑ

8 ημέρες - 5 νύχτες / Οι τιμές είναι ΤΕΛΙΚΕΣ, κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο
Περιλαμβάνονται
- Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση
- Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων (390 €)
- 1 Βαλίτσα και 1 χειραποσκευή ανά άτομο
- 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
- Όλοι οι τοπικοί φόροι διαμονής και υπηρεσιών στις Μαλδίβες
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης
- Ταξιδιωτικά έντυπα & ΦΠΑ
Δεν Περιλαμβάνονται
- Προσωπικά έξοδα, τυχών έξοδα του υγειονομικού πρωτοκόλλου, φιλοδωρήματα, προαιρετικές δραστηριότητες
- Ότι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα
Αεροπορικά εισιτήρια & Επιβαρύνσεις των αεροποριών εταιρειών
Οι τιμές είναι υπολογισμένες με ισχύοντα ναύλα της Qatar Airways μέσω Ντόχα ή Turkish Airlines μέσω Κων/πολης από και προς Αθήνα &
Θεσσαλονίκη.
Εναλλακτικές αεροπορικές εταιρείες: Emirates (μέσω Ντουμπάι), ρωτήστε μας για τις επιβαρύνσεις ναύλων
Παρατηρήσεις: Οι αεροπορικοί ναύλοι είναι ειδικοί και ισχύουν για περιορισμένο αριθμό θέσεων. H όποια διαφοροποίησή τους μέχρι την
οριστική προκράτηση και έκδοση των εισιτηρίων επιβαρύνει τους πελάτες.
Ειδικές προσφορές ξενοδοχείων
Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι βασισμένα σε ειδικές προσφορές ετήσιων συμβολαίων, οι οποίες ενδέχεται να διαφοροποιηθούν ανάλογα
με την περίοδο και τη διαθεσιμότητα των δωματίων. Παρακαλώ να ενημερωθείτε πριν την οριστική κράτηση για τυχών αλλαγή ή
διαφοροποίηση στην τελική τιμή και διαθεσιμότητα.
Κρατήσεις & Πληρωμές
Για την οριστική προκράτηση, απαιτείται προκαταβολή 40% 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 20 ημέρες πριν την αναχώρηση, εκτός από την
εορταστική περίοδο 20/12-10/1, όπου απαιτείται εξόφληση 45 ημέρες πριν την αναχώρηση.
Ταξιδιωτικά έγγραφα
Δεν χρειάζεται βίζα για το ταξίδι στις Μαλδίβες για κατόχους Ελληνικού διαβατηρίου. 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.
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. Υπάρχουν και ειδικά προγράμματα ατομικής ασφάλισης, τα οποία διασφαλίζουν την επιστροφή ολόκληρου ή
μέρους των χρημάτων σας, ανάλογα με τους όρους και την αιτία. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω πληροφορίες.
Υγειονομικό πρωτόκολλο κατά την covid-19 εποχή
Για να γίνει δεχτή η είσοδός σας στις Μαλδίβες υπάρχει σχετικό πρωτόκολλο. Θα πρέπει να έχετε μαζί σας:
Επιβεβαιωμένη κράτηση του ξενοδοχείου, επικυρωμένο από το Υπουργείο Τουρισμού. Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τα ξενοδοχεία και τη
διαμονή σας σας μπορείτε να διαβάσετε στο παρακάτω σύνδεσμο - https://visitmaldives.com/en/covid19-updates
Όλοι οι επισκέπτες είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν διαδικτυακά φόρμα δήλωσης Υγείας (THD) εντός 24ώρου πριν την αναχώρηση
μέσα από το παρακάτω σύνδεσμο - https://imuga.immigration.gov.mv/
Όλοι οι επισκέπτες είναι υποχρεωμένοι να υποδείξουν αρνητικό PCR τεστ για τον covid-19 κατά τη διάρκεια της επιβίβασης, το οποίο θα
πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών πριν την καθορισμένη ώρα αναχώρησης από το πρώτο σταθμό ταξιδιού προς τις Μαλδίβες. Εάν ο
επισκέπτης ταξιδεύει μέσω ενδιάμεσου σταθμού, το τεστ γίνεται δεχτό μόνο εάν η ενδιάμεση παραμονή δεν ξεπερνάει συνολικά τις 24 ώρες.
Το PCR τεστ θα πρέπει να είναι στα λατινικά και να αναφέρει το ονοματεπώνυμο του ταξιδιώτη, το όνομα και τη διεύθυνση του διαγνωστικού
κέντρου, τον τύπο του τεστ, την ημερομηνία & την ώρα και το αποτέλεσμα. Ρωτήστε μας για τη διαδικασία επιστροφής στην Ελλάδα και τις
απαραίτητες ενέργειες, όπως το PLF και το PCR τεστ.
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8 ημέρες - 5 νύχτες / Οι τιμές είναι ΤΕΛΙΚΕΣ,
ΤΕΛΙΚΕΣ κατ’ άτομο σε δίκλινο
νο δωμάτιο
Σημαντικές
ημαντικές Παρατηρήσεις
- Ο παρόν τιμοκατάλογος
τιμοκατάλογος αναρτήθηκε στις 1/6/20
/2021 και αναιρεί κάθε προηγούμενο τιμοκατάλογο
- Οι τιμές
τ
είναι ΤΕΛΙΚΕΣ, κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο και 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
μεσημεριανό και δείπνο
δείπνο & νερ
νερό,
ό, καφέ/ τσάι, αναψυκτικά, αλκοολούχα ποτά & κοκτέιλ** (Διαφέρει το
πακέτο από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο, ενημερωθείτε επακριβώς
επακριβώς για τα περιλαμβάνοντα από τον ταξιδιωτικό μας σύμβουλο).
- Πολιτική και διαδικασία μεταφοράς με εσωτερική
εσωτερική πτήση & υδροπλά
υδροπλάνο:
Το
ο γραφείο μας κάνει την κράτηση της υπηρεσίας, αλλά το
το ξενοδοχείο αναλαμβάνει την οργάνωση & διεκπεραίωση της εσωτερικής
μεταφοράς
ταφοράς από το αεροδρόμιο του Μάλε και επιβεβαιώνει τις ώρες πτήσεων μέχρι 24 ώρες πριν την υπηρεσία. Ενδέχεται
Ενδέχεται να υπάρχει χρόνος
χρ
αναμονής
μονής από την άφιξή σας με τη διεθνή πτήση, μέχρι τη μεταφορά σας στο ξενοδοχείο. Οι εσωτερικές πτήσεις πραγματοποιούνται καθ
αθ’
όλη τη διάρκεια της μέρας.. Τα υδροπλάνα όμως πραγματοποιούν πτήσεις μόνο από τις 06.00 μέχρι τις 16.00 - σε περίπτωση άφιξης
άφιξης στις
Μαλδίβες μετά την τελευταία πτήση υδροπλάνου,
υδροπλάνου θα πρέπει να παραμείνετε για ένα βράδυ σε ξενοδοχείο της περιοχής του αεροδρομίου
αεροδρομίου
(ενημερωθείτε αντίστοιχα). Για τις πτήσεις δικαιούστε
δικαιούστε 20 κιλά βαλίτσα και 5 κιλά χειραποσκευή ο έκαστ
έκαστος.
ος.
- Δεν απαιτούνται
απαιτούνται εμ
εμβόλια
βόλια ή άλλου είδους προληπτική αγωγή
- Μετά την επιβεβαίωση της κράτησης και σε περίπτωση ακύρωσης θα υπάρχουν ακυρωτικά μ
μεε βάση τους παραπάνω όρους εξόφλησης
- Οι τιμές είναι υπολογισμένες με σημερινά ισχύοντα ναύλα. H όποια δια
διαφοροποίησή
φοροποίησή τους, επιβαρύνει
ε
ι τους πελάτες
- Τα ξενοδοχεία δέχονται πληρωμές με πιστωτική/ χρεωστική κάρτα ή μετρητά
- Check in στο δωμάτιο: 15.00 & Check
heck out από το δωμάτιο: 11.00
1 .00
- Παιδιά έως 12 ετών συνήθως δικαιούνται έκπτωση στον αεροπορικό ναύλο & πιθ
πιθανώς
ανώς και από το ξενοδοχείο
ξενοδοχείο - εξαρτάται από την πολιτική
του εκάστοτε ξενοδοχείου
- Τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα δωμάτια με πρόσθετη κλίνη
- Η εταιρεία
εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης των ξενοδοχείων με άλλα αντίστοιχης ή ανώτερης κατηγορίας σε περίπτωση
περίπτωση ανωτέρας
βίας ή υπερκάλυψης
λυψης δωματίων ((overbooking
overbooking)
- Οι τιμές των φόρων αεροδρομίων είναι βασισμένες στην τρέχουσα τιμή πετρελαίου
- Το τελικό κόστος
κόστος των φόρων των αεροδρομίων θα επιβεβαιώνεται την ημέρα έκδοσης του αεροπορικού εισιτηρίου
- Για να λάβετε το πακέτο νεόνυ
νεόνυμφων
μφων θα πρέπει να έχετε μαζί σας τη ληξιαρχική πράξη γάμου (εντός ορισμένου χρόνου με βάση την πολιτική
του εκάστοτε ξενοδοχείου) και
αι να την υποδείξετε κατά την κράτηση ή την άφιξη στο ξενοδοχείο
- Οι τιμές συντάχθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες
ισχύουσες ισοτιμίες νομισμάτω
νομισμάτων.
ν. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των νομισματικών ισοτιμιών,
αεροπορικών ναύλων ή τιμών ξενοδοχείων/ τοπικών φόρων, η εταιρεί
εταιρεία
α φέρει το δικαίωμα αναπροσαρμογής της τελικής τιμής
- Το υγειονομικό πρωτόκολλο & διαδικασία ενδέχεται να διαφοροποι
διαφοροποιηθεί
εί μέχρι
μέχ το ταξίδι σας,
σας οπότε παρακαλώ
παρακα να ενημερωθείτε αντίστοιχα
από τους ταξιδιωτικο
ωτικούς σας συμβούλους
συμβούλου
Οργάνωση ταξιδιού Dion Tours NG & Red Elephant MHTE - 0933E60000143601
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