
 
 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 

         
        τιμές κατ’ άτομο για πακέτο ( αεροπορικά με φόρους - μεταφορές – διαμονή – διατροφή ) 

 
 
Περιλαμβάνονται:   
 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με φόρους και βαλίτσα με Aegean 
 Μεταφορές από / προς αεροδρόμιο εξωτερικού  
 Διαμονή και διατροφή στα αναφερόμενα ξενοδοχεία 
 Δωρεάν μεταφορά στα λιφτ από τα mini van των ξενοδοχείων ( εκτός Rila, Iglika ) 
 Ελεύθερη χρήση των παροχών spa (πισίνα, σάουνα, χαμάμ, αίθουσα χαλάρωσης, γυμναστήριο) 
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης  
 Δώρο-επιταγή €10 κατ άτομο για επόμενες εκδρομές μας  

 
 
Δεν περιλαμβάνονται:  
 
- Εισιτήρια λιφτ , επιπλέον γεύματα και ποτά, προαιρετικές εκδρομές, προγράμματα σωματικής ευεξίας  
- Ταξιδιωτική ασφάλιση με επιπλέον κάλυψη ακύρωσης αναχώρησης  

 
 

Παρατηρήσεις 
 

 Οι τιμές είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο ή στούντιο ή διαμέρισμα.  
 Παιδιά 1 - 12 ετών στο δωμάτιο των γονέων ( 2 )  σε πρόσθετο κρεβάτι έκπτωση 20% στην τιμή πακέτου 
 Επιβάρυνση μονόκλινου 40% στην τιμή πακέτου 
 Το τρίκλινο δωμάτιο είναι δίκλινο με πρόσθετο πτυσσόμενο κρεβάτι ή καναπές που ανοίγει και γίνεται κρεβάτι 

 

 
 

 
Ξενοδοχεία 

 
δωμάτιο Διατροφή 

4 ημέρες 
3 νύχτες 

5 ημέρες  
4 νύχτες 

6 ημέρες 
5 νύχτες 

Σημειώσεις 
προαιρετικό επιπλέον 

κόστος για 
ημιδιατροφή 

EDELWEISS 3* Standard  Πρωινό 395 435 495 Ημιδιατροφή €6 / δείπνο 

FLORA 4* Standard Ημιδιατροφή 470 525 615  

ICE ANGELS 4* Standard Ημιδιατροφή 495 565 665  

IGLIKA PALACE 4* Standard Ημιδιατροφή 510 580 650  

FESTA WINTER PALACE 5* Standard  Πρωινό 535 600 665 Ημιδιατροφή €15 / δείπνο 

RILA 4* Standard Ημιδιατροφή 590 680 770  

BOROVETS 
 

Αεροπορικά πακέτα  
Χειμώνας 2022 

   Αναχωρήσεις από Αθήνα, Ηράκλειο 
από 

€395 



 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
Ο διεθνής ξενοδοχειακός κανονισμός ορίζει ότι μπορείτε να παραλάβετε το δωμάτιο σας μετά από 14:00 έως 15:00 (check in) 

και να το παραδώσετε το αργότερο μέχρι τις 12:00 (check out).  Οι τιμές ημιδιατροφής ( δείπνο ) που αναγράφονται στους 
τιμοκαταλόγους ισχύουν μόνο με κράτηση στο γραφείο μας. Στη reception του ξενοδοχείου η τιμή μπορεί να διαφέρει. 
Ενήλικες και παιδιά ταξιδεύουν υποχρεωτικά με ή ταυτότητα νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες ή διαβατήριο νέου 
τύπου. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο διοργανωτής ή το συνεργαζόμενο γραφείο για την αδυναμία επίδειξης των 

ταξιδιωτικών εγγράφων κατά τον έλεγχο στα σύνορα. Οι κάτοχοι μη ελληνικών εγγράφων έχουν την ευθύνη για τη διέλευση 
των συνόρων. Οι υπηρεσιακές ταυτότητες δεν αποτελούν ταξιδιωτικό έγγραφο (στρατιωτικών, λιμενικών, πυροσβεστών). 
Παιδιά κάτω των 18 ετών που ταξιδεύουν με ένα γονέα χρειάζονται επικυρωμένη συγκατάθεση του άλλου γονέα. Παιδιά 

κάτω των 18 ετών που ταξιδεύουν χωρίς τους γονείς τους χρειάζονται επικυρωμένη συγκατάθεση και από τους δύο γονείς. 
Προ-κρατήσεις σε συγκεκριμένες θέσεις στο πούλμαν δεν γίνονται δεκτές εκτός περιπτώσεων που αφορούν λόγους υγείας. 

Οι θέσεις δεν είναι αριθμημένες και οι αποστάσεις μεταξύ των καθισμάτων είναι οι βασικές για την κατηγορία του οχήματος. 
Όλοι οι επιβάτες πρέπει να βρίσκονται στο προκαθορισμένο σημείο αναχώρησης τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την ώρα 

αναχώρησης, και είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη επιβίβασή τους στους ενδιάμεσους σταθμούς . Ο κάθε επιβάτης έχει 
δυνατότητα για 1 βαλίτσα και εξοπλισμό σκι ή snowboard . Η εταιρεία επιφυλάσσεται αναλόγως πληρότητας να αρνηθεί την 
μεταφορά 2ης βαλίτσας κατ άτομο. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για απώλεια αποσκευής ή αντικειμένων στο πούλμαν. Με βάση 
το νόμο που διέπει τις μεταφορές με πούλμαν, είναι υποχρεωτική η στάση για 25 - 45 λεπτά για κάθε 4 ώρες διαδρομής. Οι 

στάσεις για ξεκούραση που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της διαδρομής καθορίζονται με βάση αυτό το νόμο και 
επηρεάζονται από αστάθμητους παράγοντες όπως κίνηση και καιρικές συνθήκες. Οι δραστηριότητες στο βουνό δηλαδή Ski, 

Snowboard, έλκηθρο , περιήγηση δεν καλύπτονται με ασφάλεια ατυχήματος από το γραφείο, το οποίο δεν φέρει καμία 
ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού κατά τις δραστηριότητες αυτές. Ασφάλιση παρέχεται μόνο από ιδιωτική πρωτοβουλία 
κάθε ταξιδιώτη ή με την αγορά της κάρτας λιφτ του χιονοδρομικού ( αυτήν που περιλαμβάνει ασφάλεια ). Η συμμετοχή στο 

ταξίδι προϋποθέτει την ανάγνωση - κατανόηση και αποδοχή των παραπάνω καθώς και των γενικών όρων συμμετοχής 
 

  Έκδοση τιμοκαταλόγου 1/11/2021 
                                       

 


