
Τιμή Α Τιμή Β Τιμή Α Τιμή Β Παιδιά μέχρι 12 
ετών Τιμή Α Τιμή Β

ELECTRA PALACE € 320 € 520 € 170 € 370 € 220 € 120 € 320 € 143 € 83 € 64 € 24

Τιμή Α Τιμή Β Τιμή Α Τιμή Β Παιδιά μέχρι 12 
ετών Τιμή Α Τιμή Β

ELECTRA PALACE € 300 € 500 € 150 € 350 € 200 € 100 € 300 € 143 € 83 € 64 € 24

AEGEAN AIRLINES
ΛΑΡΝΑΚΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   ΠΕΜΠΤΗ  ΟA 547 08:45-10:45
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΛΑΡΝΑΚΑ   ΚΥΡΙΑΚΗ ΟA 546 21:15-23:05

Η τιμή περιλαμβάνει μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

 - Οποιαδήποτε διόρθωση στο όνομα (ίδιο άτομο), μετά την έκδοση εισιτηρίων, επιφέρει οικονομική επιβάρυνση €50.

 - Τα ονόματα θα πρέπει να δίνονται (ΑΓΓΛΙΚΑ) όπως αυτά αναγράφονται στο ταξιδιωτικό έγγραφο (διαβατήριο ή ευρωπαική ταυτότητα) που θα χρησιμοποιηθούν στο ταξίδι. 

 - Για το ξενοδοχείο Electra Palace υπάρχει επιπλέον χρέωση φόρου διαμονής €4 το δωμάτιο ανά βράδυ, το οποίο πρέπει να καταβάλλεται από τα μέλη.

AEGEAN AIRLINES

ΠΑΙΔΙΑ
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΙΚΛΙΝΟ ΤΡΙΚΛΙΝΟ

 - Η έκδοση και η εξόφληση των αεροπορικών εισιτηριών θα γίνεται 21 μέρες πριν απο την προγραμματισμένη αναχώρηση.
 - Η επιβάρυνση για ακύρωση εντός 45 ημερών από την ημερομηνία αναχώρησης και πριν την έκδοση του αεροπορικού εισιτηρίου είναι €115. Η επιβάρυνση για ακύρωση μετά την έκδοση του 
αεροπορικού εισιτηρίου είναι  €115. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΤΡΙΚΛΙΝΟ

XENOS TRAVEL BY ROYAL HOLIDAYS (ΠΕΜΠΤΗ - ΚΥΡΙΑΚΗ / 3 βράδια)

ΤΙΜΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 04 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 - 02 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022                                                      

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

Οι τιμές είναι ανά άτομο

ΤΡΙΠΛΟ

ΤΙΜΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΌ 03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 - 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022                                                                                                                           

ΔΙΠΛΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 3 ΒΡΑΔΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 3 ΒΡΑΔΙΑ
ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΡΑΔΙΑ/ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

ΔΙΚΛΙΝΟ

 - Η τιμή για το παιδί ισχύει για ένα παιδί ηλικίας κάτω των 12 ετών που διαμένει στο ίδιο δωμάτιο με δύο ενήλικες.

 - Αλλαγή όνοματος μετά την έκδοση του αεροπορικού εισιτηρίου, επιφέρει οικονομική επιβάρυνση €115.

 - Έχουν προκρατηθεί 16 αεροπορικές θέσεις/ανά εβδομάδα για την περίοδο 04/11/2021 - 03/04/2022.

ΜΟΝΟ ΔΙΠΛΟ

Πτήσεις: Ενδέχεται να υπάρξει αλλαγή στην ώρα άφιξης/αναχώρησης των πτήσεων από την αεροπορική εταιρεία.

 - Επιτρέπεται αλλαγή ΜΟΝΟ στην ημερομηνία αναχώρησης ή επιστροφής αλλά όχι και στις δυο (2) ημερομηνίες και η επιβαρύνση, πέρα της χρεώσης για επιπλέον βράδυ, θα καθορίζεται από 
την αεροπορική εταιρεία για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΡΑΔΙΑ/ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ

ΤΡΙΠΛΟ

 - Το ταξιδιωτικό γραφείο θα δέχεται αιτήσεις με τις συμφωνημένες τιμές μέχρι 45 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ

XENOS TRAVEL BY ROYAL HOLIDAYS (ΠΕΜΠΤΗ - ΚΥΡΙΑΚΗ / 3 βράδια)

ΠΑΙΔΙΑ

Οι τιμές είναι ανά άτομο
AEGEAN AIRLINES

ΜΟΝΟ


	Θεσσαλονίκη 3 βράδια-AEGEAN

