Α’ ΕΚΔΟΣΗ 01/03/2018
Αναχωρήσεις από Αθήνα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΜΑΪΟΣ'18 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ'18

Οι Τιμές είναι κατ΄ άτομο σε δίκλινο
ΕΚΔΡΟΜΗ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΚΟΥΒΑΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΚΟΥΒΑΣ

ΗM

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΤΙΜΗ
ΔΙΚΛΙΝΟΥ

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Φόροι
Ασφάλεια
Βιζα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

9

ΣΠΙΤΙΑ & HTL
4*

30/4, 11/5, 24/5
6/6, 20/6,
4/7, 12/7, 18/7, 21/7
1/8, 6/8, 11/8, 20/8, 29/8
5/9, 19/9, 25/9

995 €

Κατόπιν
ζήτησης

1 πρωινο &
2 γευματα

AF/LX/KL

654 €

Αβάνα (Casa Particular ) 4 νύχτες, Σιενφουέγκος (Casa Particular ) 1 νύχτα
, Βαραδέρο (Memories Varadero or similar*) 2 νύχτες

4*& 5*

30/4, 11/5, 24/5
6/6, 20/6,
4/7, 12/7, 18/7, 21/7
1/8, 6/8, 11/8, 20/8, 29/8
5/9, 19/9, 25/9

1.195 €

380 €

Πρωινό & 7
γεύματα

AF/LX/KL

654 €

Αβάνα (Inglaterra 4* ) 4 νύχτες, Σιενφουέγκος (Hotel Jagua 4* ) 1 νύχτα ,
Βαραδέρο (Grand Memories Varadero 5* ) 2 νύχτες

1.295 €

380 €

Πρωινό & 7
γεύματα

AF/LX/KL

654 €

Αβάνα (Ηotel Nacional 5* ) 4 νύχτες, Σιενφουέγκος (Hotel Jagua 4* ) 1
νύχτα , Βαραδέρο (Grand Memories Varadero 5* ) 2 νύχτες

9

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΚΟΥΒΑΣ

9

5* & 4*

30/4, 11/5, 24/5
6/6, 20/6,
4/7, 12/7, 18/7, 21/7
1/8, 6/8,11/8, 20/8, 29/8
5/9, 19/9, 25/9

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΚΟΥΒΑΣ

11

4* & 5*

9/8

1.325 €

380 €

Πρωινό & 9
γεύματα

AF/KL

654 €

Αβάνα (Inglaterra 4* ) 4 νύχτες, Σιενφουέγκος (Hotel Jagua 4* ) 1 νύχτα ,
Βαραδέρο (Grand Memories Varadero 5* ) 4 νύχτες

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΚΟΥΒΑΣ

11

5* & 4*

9/8

1.425 €

380 €

Πρωινό & 9
γεύματα

AF/KL

654 €

Αβάνα (Ηotel Nacional 5* ) 4 νύχτες, Σιενφουέγκος (Hotel Jagua 4* ) 1
νύχτα , Βαραδέρο (Grand Memories Varadero 5* ) 4 νύχτες

ΕΧΤRΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚAΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟ !!!!!!!

* Τα προγράμματα μπορούν να τροποποιηθούν κατόπιν ζήτησης και εφόσον είναι εφικτό, π.χ αλλαγές καταλυμάτων / αλλαγές επιστροφών κλπ , με την ανάλογη χρέωση
* Όλες οι αναχωρήσεις των προγραμμάτων είναι από Αθήνα. Για την εξυπηρέτηση των πελατών-γραφείων της επαρχίας, μπορούμε να εξυπηρετήσουμε με εισιτήρια εσωτερικού όσους το
επιθυμούν με την ανάλογη χρέωση.
* Τα πακέτα βασίζονται σε ειδικό ναύλο με τις αεροπορικές εταιρείες σε όλους τους προορισμούς που αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Σε περίπτωση που στον συγκεκριμένο ναύλο δεν
υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για την ημερομηνία ταξιδιού που επιθυμεί ο πελάτης, προσφέρεται η δυνατότητα επιβεβαίωσης του πακέτου με την αντίστοιχη επιβάρυνση στον επόμενο
διαθέσιμο ναύλο, η οποία καλύπτεται από τον πελάτη.
* Όροι συμμετοχής
Για την συμμετοχή σας στο ταξίδι, απαραίτητη προϋπόθεση η λήξη των διαβατηρίων νέου τύπου (που να έχουν εκδοθεί από αστυνομικό τμήμα) να είναι μεγαλύτερη των 6 μηνών από την
πραγματοποίηση του ταξιδιού .

* Το γραφείο θα πρέπει εγγράφως (με email ή φαξ) να ζητεί κράτηση για το πακέτο που ενδιαφέρει τους πελάτες του, η δε εταιρεία μας οφείλει και αυτή εγγράφως να απαντήσει
γνωστοποιώντας το αναλυτικό πρόγραμμα με τα ξενοδοχεία επιλογής και τις υπηρεσίες του προγράμματος δίνοντας προθεσμία επιβεβαίωσης της κράτησης και γνωστοποιώντας την
πολιτική ακυρωτικών.
Μεταξύ δε των δύο συμβαλλόμενων μερών (του προμηθευτή Travel Latino και του συνεργαζόμενου γραφείου) θα υπογράφεται Σύμβαση Ταξιδίου στην οποία θα αναγράφονται οι όροι
συμμετοχής του πελάτη.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση του πακέτου η υπογραφή της Σύμβασης Ταξιδίου από πλευράς συνεργαζόμενου γραφείου με σφραγίδα της εταιρείας και ημερομηνία αποδοχής
των όρων συμμετοχής.
Μέχρι την λήξη της προθεσμίας θα πρέπει να έχει καταβληθεί στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας μας το ποσό το οποίο ζητείται (προκαταβολή ή εξόφληση). Με την πλήρη εξόφληση
του πακέτου, η εταιρεία μας θα προβεί στην έκδοση και αποστολή του πακέτου.

* Ακυρώσεις – Αλλαγές
Μετά την εξόφληση και έκδοση του πακέτου δεν είναι δυνατή η ακύρωσή του χωρίς τα αντίστοιχα ακυρωτικά (τα οποία μπορεί να είναι μέχρι και 100%) σύμφωνα με τους κανονισμούς που
διέπουν τους ειδικούς ναύλους που έχουμε για την πραγματοποίηση των προγραμμάτων από τις αεροπορικές εταιρείες και τους συνεργάτες μας του εξωτερικού.
Το ίδιο ισχύει και για τις αλλαγές στις ημερομηνίες – αλλαγές ονομάτων μετά από την έκδοση των εισιτηρίων δεν είναι εφικτές. Οποιαδήποτε αλλαγή ή και ακύρωση θα πρέπει να ζητείται
εγγράφως (μέσω email ή φαξ).

