Η γη των χαμόγελων. Η γη της ελευθερίας. Αυτή είναι η κυριολεκτική έννοια της λέξης "Ταϊλάνδη". Μια χώρα με τόσες αντιθέσεις που την καθιστούν μοναδική στο κόσμο.
Στον ορεινό Βορά κατοικούν πολυάριθμες φυλές με φιλόξενους και χαμογελαστούς ανθρώπους. Το Νοτιοανατολικό τμήμα αποτελεί την γενέτειρα του Ταϊλανδέζικου πολιτισμού, γεμάτο ιστορικά μνημεία. Το Κεντρικό τμήμα και το πιο
πυκνοκατοικημένο είναι το εμπορικό κέντρο της Ταϊλάνδης. Και τέλος ο υπέροχος Νότος με τις χρυσές αμμουδιές και τα εξωτικά νησιά είναι μία περιοχή αληθινής ομορφιάς. Τίποτα δεν μοιάζει να είναι ίδιο στην Ταϊλάνδη. Ζούγκλες, ποτάμια, όρη,
πεδιάδες, εξωτικά νησιά, η τροπική φύση σε όλο της το μεγαλείο. Και από την άλλη η πολυπληθής Μπανγκόκ του πλούτου και της φτώχειας, του σύγχρονου και του παραδοσιακού, του ουρανοξύστη και της παράγκας.
Μια χώρα εξωτική, γεμάτη μυστήριο που αφήνει την πρωτοβουλία στον επισκέπτη να την ανακαλύψει. Και πολλοί από τους επισκέπτες γυρίζουν στην Ταϊλάνδη ξανά και ξανά...
Η Ταϊλάνδη είναι σήμερα ο πιο ελκυστικός τουριστικός προορισμός στην Ασία, μια εξωτική χώρα στην καρδιά της Νοτιοανατολικής Ασίας, που απέχει 10 ώρες από την Αθήνα με το αεροπλάνο και βρίσκεται σε ίση απόσταση μεταξύ της Κίνας και της
Ινδίας. Η Ταϊλάνδη καλύπτει μια έκταση από 510.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και πληθυσμό που φθάνει τα 60.000.000, συνορεύει από βορρά και δύση με το Μαϊνάρ, βορειοδυτικά με το Λάος, ανατολικά με την Καμπότζη και νότια με τη Μαλαισία, και
διαιρείται σε έξη γεωγραφικές περιφέρειες.
Αρχαιολογικά ευρήματα βορειοανατολικά στο Μπαν Τσιάνγκ δείχνουν ότι αναπτύχθηκε ένας ολόκληρος πολιτισμός πριν από 5.600 χρόνια.
Είναι μια χώρα όπου το παρελθόν και το παρόν συναντιούνται για να παράγουν ένα καλειδοσκόπιο από καταπληκτικές εικόνες χρωματισμένες από ένα μοναδικό πολιτισμό και αιώνιες παραδόσεις.Σαν τόπος διακοπών έχει τα πάντα, λαμπρούς
ναούς, επιβλητικά παλάτια, αρχαίες πόλεις, λευκές αμμώδεις παραλίες, καταπράσινα βουνά, μια κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα, μερικά από τα πιο φημισμένα ξενοδοχεία στον κόσμο, μια ξεχωριστή και πολύ γευστική κουζίνα και μια αφθονία από
τροπικά φρούτα.

Phuket

Ημερομηνία έκδοσης: 5/10/2018

Patong Paragon Resort & Spa 4* - Patong area
Διατροφή: Πρωινό

5 Νύχτες

Deluxe room

Pool access room

www.patongparagon.com
Επιβάρυνση ημιδιατροφής (δείπνο) : 30,00 € κατ' άτομο τη βραδιά

Άτομο σε δίκλινο

Extra night

Άτομο σε δίκλινο

Extra night

New Years Eve 31/12 : 107,00 € κατ' άτομο (Υποχρεωτικό)

01/11/18-20/12/18

524 €

42 €

608 €

59 €

Στους νεόνυμφους προσφέρονται: Ανθοστολισμός δωματίου,

21/12/18-05/01/19

733 €

84 €

816 €

100 €

06/01/19-31/03/19

608 €

59 €

691 €

75 €

Centara Kata Resort Phuket 4* - Kata area
Διατροφή: Πρωινό

ένα μπουκάλι αφρώδης οίνος, τούρτα
& 30% έκπτωσηγια Candelit Western Set Dinner

5 Νύχτες

Deluxe room

www.centarahotelsresorts.com

Deluxe Pool side

Άτομο σε δίκλινο

Extra night

Άτομο σε δίκλινο

Extra night

Επιβάρυνση ημιδιατροφής (δείπνο) : 25,00 € κατ' άτομο τη βραδιά

01/11/18-24/12/18

549 €

47 €

566 €

50 €

New Years Eve 31/12 : 100,00 € κατ' άτομο (Υποχρεωτικό)

25/12/18-06/01/19

866 €

110 €

883 €

114 €

07/01/19-31/03/19

691 €

75 €

708 €

79 €

Centara Blue Marine Resort & Spa 4* - Patong-Kathu area
Διατροφή: Πρωινό

Στους νεόνυμφους προσφέρονται:Φρούτα,λουλούδια & αφρώδης οίνος

5 Νύχτες

Superior room

www.centarahotelsresorts.com

Deluxe Ocean facing

Άτομο σε δίκλινο

Extra night

Άτομο σε δίκλινο

Extra night

01/11/18-23/12/18

558 €

49 €

599 €

57 €

New Years Eve 31/12 : 147,00 € κατ' άτομο (Υποχρεωτικό)

24/12/18-06/01/19

716 €

80 €

749 €

87 €

Στους νεόνυμφους προσφέρονται:Φρούτα,λουλούδια & αφρώδης οίνος

07/01/19-28/02/19

674 €

72 €

716 €

80 €

Για κρατήσεις 60 ημέρες πριν την άφιξη-αναβάθμιση δωματίου

01/03/19-31/03/19*

541 €

45 €

571 €

51 €

*Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις 30 ημέρες πριν την άφιξη

Sea View Patong Hotel 4* - Patong area
Διατροφή: Πρωινό

5 Νύχτες

Superior room

Deluxe room

Επιβάρυνση ημιδιατροφής (δείπνο) : 25,00 € κατ' άτομο τη βραδιά

www.seaviewphuket.com
Επιβάρυνση ημιδιατροφής (δείπνο) : 20,00 € κατ' άτομο τη βραδιά

Άτομο σε δίκλινο

Extra night

Άτομο σε δίκλινο

Extra night

01/11/18-25/12/18

558 €

49 €

808 €

99 €

26/12/18-10/01/19

737 €

85 €

924 €

122 €

Στους νεόνυμφους προσφέρονται: Λουλούδια, φρούτα

11/01/19-31/03/19

579 €

53 €

824 €

102 €

τούρτα & ανθοστολισμός στο δωμάτιο

Andaman Sea View Hotel 4* - Karon area
Διατροφή: Πρωινό

5 Νύχτες

Superior room

Deluxe room

New Years Eve 31/12 : 107,00 € κατ' άτομο (Υποχρεωτικό)

www.andamanphuket.com
Επιβάρυνση ημιδιατροφής (δείπνο) : 20,00 € κατ' άτομο τη βραδιά

Άτομο σε δίκλινο

Extra night

Άτομο σε δίκλινο

Extra night

01/11/18-25/12/18

558 €

49 €

808 €

99 €

26/12/18-10/01/19

737 €

85 €

924 €

122 €

Στους νεόνυμφους προσφέρονται: Λουλούδια, φρούτα

11/01/19-31/03/19

579 €

53 €

824 €

102 €

τούρτα & ανθοστολισμός στο δωμάτιο
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New Years Eve 31/12 : 107,00 € κατ' άτομο (Υποχρεωτικό)

Centara Karon Resort Phuket 4* - Karon area
Διατροφή: Πρωινό

Superior at The Terraces

www.centarahotelsresorts.com

5 Νύχτες
Superior Ocean view at The Terraces

Άτομο σε δίκλινο

Extra night

Άτομο σε δίκλινο

Extra night

Επιβάρυνση ημιδιατροφής (δείπνο) : 25,00 € κατ' άτομο τη βραδιά

01/11/18-24/12/18

583 €

54 €

616 €

60 €

New Years Eve 31/12 : 107,00 € κατ' άτομο (Υποχρεωτικό)

25/12/18-06/01/19

866 €

110 €

891 €

115 €

Στους νεόνυμφους προσφέρονται:Φρούτα,λουλούδια & αφρώδης οίνος

07/01/19-28/02/19

674 €

72 €

708 €

79 €

01/03/19-31/03/19*

564 €

50 €

586 €

54 €

Burasari 4* - Patong area
Διατροφή: Πρωινό

01/11/18-23/12/18*

*Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις 60 ημέρες πριν την άφιξη

www.burasari.com

5 Νύχτες
Premier room

Άτομο σε δίκλινο

Premier room Pool view

Extra night

Άτομο σε δίκλινο

Extra night

* Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις 21 ημέρες πριν την άφιξη & ως 30/11

649 €

67 €

670 €

71 €

Επιβάρυνση ημιδιατροφής (δείπνο) : 23,00 € κατ' άτομο τη βραδιά

24/12/18-07/01/19

841 €

105 €

866 €

110 €

Στους νεόνυμφους προσφέρονται: Ανθοστολισμός δωματίου & μπάνιου

08/01/19-31/03/19*

663 €

70 €

684 €

74 €

τούρτα, 1 παραδοσιακό δείπνο & 10% έκπτωση στα spa & εστιατόρια

Δεν επιτρέπεται check in & check out 31/12/18 & 01/01/19 - Για κρατήσεις που περιέχουν την 31/12 υπάρχει επιπλέον χρέωση στη διαμονή

Centara Villas Phuket 4* - Karon area
Διατροφή: Πρωινό

5 Νύχτες

Deluxe Villa
Άτομο σε δίκλινο

www.centarahotelsresorts.com

Deluxe Ocean Facing Villa

Extra night

Άτομο σε δίκλινο

Extra night

Επιβάρυνση ημιδιατροφής (δείπνο) : 30,00 € κατ' άτομο τη βραδιά

01/11/18-24/12/18

599 €

57 €

624 €

62 €

New Years Eve 31/12 : 107,00 € κατ' άτομο (Υποχρεωτικό)

25/12/18-06/01/19

958 €

129 €

991 €

135 €

Στους νεόνυμφους προσφέρονται:Φρούτα,λουλούδια & αφρώδης οίνος

07/01/19-28/02/19

833 €

104 €

866 €

110 €

Για κρατήσεις 60 ημέρες πριν την άφιξη-κουπόνι 1000 ΤΗΒ για τα Spa

01/03/19-31/03/19*

594 €

56 €

616 €

60 €

*Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις 60 ημέρες πριν την άφιξη

Ban Thai Beach Resort & Spa 4* - Patong area
Διατροφή: Πρωινό

5 Νύχτες

Superior room

Deluxe room

Επιβάρυνση ημιδιατροφής (δείπνο) : 30,00 € κατ' άτομο τη βραδιά

Άτομο σε δίκλινο

Extra night

Άτομο σε δίκλινο

Extra night

01/11/18-23/12/18

649 €

67 €

733 €

84 €

24/12/18-10/01/19

816 €

100 €

916 €

120 €

11/01/19-31/03/19

674 €

72 €

774 €

92 €

Twin Palms Phuket 4* - Surin area
Διατροφή: Πρωινό

Στους νεόνυμφους προσφέρονται: Ανθοστολισμός δωματίου,
ένα μπουκάλι κρασί & φρούτα, ποτό κατά την άφιξη

5 Νύχτες

Deluxe Palm room

www.banthaiphuket.com

Deluxe Lagoon Pool room

http://www.twinpalms-phuket.com/
Επιβάρυνση ημιδιατροφής (δείπνο) : 46,00 € κατ' άτομο τη βραδιά

Άτομο σε δίκλινο

Extra night

Άτομο σε δίκλινο

Extra night

01/11/18-20/12/18

949 €

127 €

1.091 €

155 €

Για διαμονή που περιλαμβάνει την 31/12 υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση

21/12/18-06/01/19
07/01/19-28/02/19*
01/03/18-31/03/18*

1.470 €
1.096 €
942 €

231 €
156 €
126 €

1.737 €
1.284 €
1.085 €

285 €
194 €
154 €

415 € κατ' άτομο (συμπερλαμβάνεται και το εορταστικό δείπνο)
Στους νεόνυμφους προσφέρονται: Λουλούδια & 1 μπουκάλι κρασί
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Impiana Resort 4* - Patong area
Διατροφή: Πρωινό

01/11/18-24/12/18
11/01/19-31/01/19*
11/02/19-31/03/19*
25/12/18-10/01/19
01/02/19-10/02/19

5 Νύχτες

Superior room

Superior room Sea view

Επιβάρυνση ημιδιατροφής (δείπνο) : 28,00 € κατ' άτομο τη βραδιά

Άτομο σε δίκλινο

Extra night

Άτομο σε δίκλινο

Extra night

New Years Eve 31/12 : 170,00 € κατ' άτομο (Υποχρεωτικό)

984 €

134 €

1.091 €

155 €

Δεν επιτρέπεται checkout στις 31/12

916 €

120 €

1.014 €

140 €

1.191 €

175 €

1.283 €

194 €

Hilton Phuket Arcadia 5* - Karon area
Διατροφή: Πρωινό

https://phukethotels.impiana.com.my/

*Για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες οι τιμές ισχύουν
με κρατήσεις 60 ημέρες πριν την άφιξη
Στους νεόνυμφους προσφέρονται: Ανθοστολισμός δωματίου,
κοκταίηλ, φρούτα

5 Νύχτες

Deluxe room Garden view

Deluxe room Sea view

www.hilton.com
Επιβάρυνση ημιδιατροφής (δείπνο) : 30,00 € κατ' άτομο τη βραδιά

Άτομο σε δίκλινο

Extra night

Άτομο σε δίκλινο

Extra night

01/11/18-20/12/18*

766 €

90 €

819 €

101 €

Στους νεόνυμφους προσφέρονται: Ανθοστολισμός δωματίου,
φρούτα & μπουκέτο με λουλούδια

21/12/18-10/01/19

984 €

134 €

1.041 €

145 €

11/01/19-28/02/19**

883 €

114 €

932 €

124 €

*Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις 30 ημέρες πριν την άφιξη

01/03/19-31/03/19**

812 €

100 €

862 €

110 €

**Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις 60 ημέρες πριν την άφιξη

Σημείωση: Για τις ημερομηνίες 24/12/18-07/01/19 & 02-10/02/19 δεν ισχύουν οι τιμές ή οι προσφορές του τιμοκαταλόγου - παρακαλώ ρωτήστε μας

The Vijitt Resort Phuket 5* - Chalong Bay area
Διατροφή: Πρωινό

Deluxe Villa

5 Νύχτες

Deluxe Sea View villa

Deluxe Beach front villa

www.vijittresort.com
* Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις 60 ημέρες πριν την άφιξη

Άτομο σε δίκλινο

Extra night

Άτομο σε δίκλινο

Extra night

Άτομο σε δίκλινο

Extra night

** Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις 50 ημέρες πριν την άφιξη

01/11/18-26/12/18

766 €

90 €

858 €

109 €

941 €

125 €

Επιβάρυνση ημιδιατροφής (δείπνο) : 34,00 € κατ' άτομο την ημέρα

27/12/18-05/01/19

1.149 €

167 €

1.274 €

192 €

1.383 €

214 €

Στους νεόνυμφους προσφέρονται: ένα μπουκάλι κρασί,

06/01/19-28/02/19*

796 €

96 €

896 €

116 €

984 €

134 €

φρέσκα φρούτα, παραδοσιακά μπισκότα, ανθοστολισμός

01/03/19-31/03/19**

766 €

90 €

860 €

109 €

941 €

125 €

New Years Eve 31/12 : 245,00 € κατ' άτομο (Υποχρεωτικό)

5 Νύχτες

www.centarahotelsresorts.com

Centara Grand Beach Resort 5* - Karon area
Διατροφή: Πρωινό

Deluxe Ocean facing room

Spa Deluxe Ocean facing room

Άτομο σε δίκλινο

Extra night

Άτομο σε δίκλινο

Extra night

Επιβάρυνση ημιδιατροφής (δείπνο) : 48,00 € κατ' άτομο τη βραδιά

01/11/18-24/12/18

866 €

110 €

883 €

114 €

New Years Eve 31/12 : 245,00 € κατ' άτομο (Υποχρεωτικό)

25/12/18-06/01/19

1.529 €

243 €

1.554 €

248 €

07/01/19-28/02/19

1.091 €

155 €

1.116 €

160 €

Στους νεόνυμφους προσφέρονται:Φρούτα,λουλούδια & αφρώδης οίνος

01/03/19-31/03/19*

791 €

95 €

805 €

98 €

*Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις 60 ημέρες πριν την άφιξη
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Le Meridien Phuket Beach Resort 5* - Karon area
Deluxe room

Διατροφή: Πρωινό

www.marriott.com

5 Νύχτες

Deluxe Pool view room

Deluxe Ocean view room

Άτομο σε δίκλινο

Extra night

Άτομο σε δίκλινο

Extra night

Άτομο σε δίκλινο

Extra night

* Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις 30 ημέρες πριν την άφιξη

01/11/18-24/12/18*

871 €

111 €

909 €

119 €

976 €

132 €

** Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις 60 ημέρες πριν την άφιξη

25/12/18-10/01/19

1.874 €

312 €

1.941 €

325 €

2.041 €

345 €

Επιβάρυνση ημιδιατροφής (δείπνο) : 49,00 € κατ' άτομο την ημέρα

11/01/19-28/02/19**

1.081 €

153 €

1.117 €

161 €

1.202 €

178 €

Για τις ημερομηνίες 25/12-04/01 υπάρχει

01/03/19-31/03/19**

925 €

122 €

961 €

129 €

1.024 €

142 €

ελάχιστη διαμονή 7 διανυκτερεύσεων

Στους νεόνυμφους προσφέρονται: Αναμνηστικά δώρα, ένα μπουκάλι αφρώδης οίνος,φρούτα & λουλούδια κατά την άφιξη στο δωμάτιο, ένα μασάζ 50' για 2 άτομα με ελάχιστη διαμονή 6 διανυκτερεύσεων

Σε όλα τα ανωτέρω περιλαμβάνονται :

Δεν περιλαμβάνονται :

Aεροπορικό εισιτήριο οικονομικής θέσης από Αθήνα με Emirates Airlines
Διαμονή όπως αναγράφεται παραπάνω

Φόροι αεροδρομίων /επίναυλοι καυσίμων:περίπου 420,00 € από Αθήνα

Μεταφορές από/προς τα αεροδρόμια - ξενοδοχεία

Αχθοφορικά & Φιλοδωρήματα

Ιδιωτική Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ / ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

TIMH KAT' ATOMO

Phuket Fantasia Show without dinner

50,00 €

Phuket Fantasia Show with dinner

55,00 €

Jungle Safari Khao Sok with lunch (Canoe)

80,00 €

Full Day Phi Phi Island Tour including lunch

36,00 €

Full Day Coral Island by speedboat

32,00 €

Early Bird Phang Nga Bay by speedboat incl.lunch
(James Bond Island)

90,00 €
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ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ
Emirates Airlines με έκδοση ως 30/11
Από/προς Αθήνα: 390,00 € για τις ημερομηνίες
16-22/12/18 & 31/12/18-08/01/19

Etihad Airlines

Qatar Airways
Από / προς Αθήνα Κυριακή-Πέμπτη : 180,00 €

Από / προς Αθήνα : 65,00 €

Από / προς Αθήνα Παρασκευή & Σάββατο : 225,00 €

Από/προς Αθήνα: 430,00 € για τις ημερομηνίες
21-23/12/18 & 27-30/12/18

Εσωτερική πτήσης Θεσ/νίκη-Αθήνα-Θεσ/νίκη : 120,00 €

Από/προς Θεσσαλονίκη Κυριακή-Πέμπτη : 135,00 €

Από/προς Θεσσαλονίκη: 110 € για τις ημερομηνίες 01/1115/12/18 & 09/01-31/03/19

Φόροι & επίναυλοι από Αθήνα περίπου 305,00 €

Από/προς Θεσσαλονίκη : 350,00 € για τις ημερομηνίες
16-26/12/18 & 31/12/18-08/01/19
Από/προς Θεσσαλονίκη: 430,00 € για τις ημερομηνίες 2730/12/18

Από/προς Θεσσαλονίκη Παρασκευή & Σάββατο : 185,00 €
Φόροι & επίναυλοι από Θεσ/νίκη περίπου 330,00 €

Φόροι & επίναυλοι από Αθήνα περίπου 310,00 €
Φόροι & επίναυλοι από Θεσ/νίκη περίπου 290,00 €

Turkish Airlines
Από / προς Αθήνα : 25,00 €
Από / προς Θεσσαλονίκη : -15,00 €

Επιβάρυνση 25 € κάθε Παρασκευή & Σάββατο
Φόροι & επίναυλοι από Αθήνα περίπου 420,00 €

Φόροι & επίναυλοι από Αθήνα περίπου 375,00 €

Φόροι & επίναυλοι από Θεσ/νίκη περίπου 425,00 €

Φόροι & επίναυλοι από Θεσ/νίκη περίπου 355,00 €

Νεόνυμφοι
Σε κάποια ξενοδοχεία υπάρχουν ειδικές εκπλήξεις για τους νεόνυμφους (αναλόγως την πολιτική του ξενοδοχείου) οι οποίες δεν αναγράφονται σε όλες τις περιπτώσεις στον κατάλογό
μας: όπως στολισμός του δωματίου, φρούτα και κρασί, ειδικές εκπτώσεις, αναβάθμιση δωματίου (εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα) κ.ά.

- Η συναλλαγή σε κάποια από τα αναγραφόμενα ξεν/χεια γίνεται με αμερικάνικα δολάρια ($). Καθώς οι διακυμάνσεις είναι συνεχείς στην ισοτιμία
$-€ οι αναγραφόμενες τιμές ενδέχεται να τροποποιηθούν βάσει της ισχύουσας ισοτιμίας τη στιγμή της ζήτησης.
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Όλες οι τιμές είναι υπολογισμένες σε ευρώ κατ' άτομο και είναι βασισμένες στις νομισματικές ισοτιμίες που υπάρχουν την ημερομηνία εκδόσεως του τιμοκαταλόγου.
Για περισσότερους τύπους δωματίων στα ξενοδοχεία ή και για επιπλέον ξενοδοχεία παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.
Σε περίπτωση διαφοροποίησης στις ισοτιμίες νομισμάτων οι τιμές αναπροσαρμόζονται ανάλογα.
Οποιαδήποτε διαφορά ναύλου, λόγω διαθεσιμότηας αεροπορικών θέσεων επιβαρύνει τον πελάτη.
Παιδιά ως 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.
Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα περιλαμβάνεται Ασφάλεια Αστικής επαγγελματικής ευθύνης.
Για την επικύρωση της κράτησης απαιτείται προκαταβολή ύψους 30% επί του συνόλου.
Εξόφληση τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την αναχώρηση του ταξιδιού εφόσον φυσικά δεν υπάρχει όρος από τα ξενοδοχεία για νωρίτερη εξόφληση.
Το τελικό κόστος των φόρων των αεροδρομίων θα επιβεβαιώνεται την ημέρα έκδοσης του αεροπορικού εισιτηρίου.
Οι τιμές των φόρων αεροδρομίων είναι βασισμένες στην ισχύουσα τιμή πετρελαίου. Οποιαδήποτε αλλαγή στον επίναυλο καυσίμων ΕΠΙΦΕΡΕΙ ανάλογη προσαύξηση της
τιμής των φόρων.
Τα ξενοδοχεία υπάρχει πιθανότητα να αποφασίσουν να χρεώσουν εορταστικά γεύματα & δείπνα ακόμα και αν αυτά δεν περιλαμβάνονται στις παρατηρήσεις εκ των
προτέρων.
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