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ΜΠΑΛΙ–ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ...“ενας τροπικος παραδεισος”

ΗΜΕΡΕΣ
16/4

“Πόσο θα ήθελα να τα παρατήσω όλα και να πάω στο Μπαλί;”
Το έχουν σκεφτεί πολλοί και πίστεψέ μας δεν είναι δύσκολο να το κάνεις!
Οι πλούσιοι ορυζώνες, οι καλλιτεχνικές παραδόσεις, η πλούσια κουλτούρα, τα περίτεχνα φεστιβάλ και παραστάσεις παραδοσιακού χορού,
κατατάσσουν το μικρό ηφαιστειακό νησί του Μπαλί ψηλά στις προτιμήσεις πολλών ταξιδιωτών. Παρά τη μεγάλη του απήχηση ως προορισμός, το
νησί των Θεών έχει καταφέρει να διατηρήσει την πνευματικότητά του και αυτό φαίνεται από τους πολλούς ναούς που δεσπόζουν στο νησί. Επειδή
όμως, οι δραστηριότητες είναι αυτό που εξυψώνουν ένα ταξίδι, θα γνωρίσουμε ακόμα καλύτερα το Μπαλί κάνοντας rafting, surfing, yoga, snorkeling, cooking class και νυχτερινό σαφάρι.
- Ιδανικές πτήσεις χωρίς πολύωρη αναμονή, απευθείας από Κων/πολη
- Πτήσεις με Turkish Airlines και όχι με κάποια νέα low cost εταιρία
- Νέο ανανεωμένο πρόγραμμα με συγκεκριμένες επισκέψεις αλλά και αρκετό
χρόνο στη διάθεσή σας
- Ειδικά επιλεγμένες δραστηριότητες
- Έλληνας συνοδός συνεχώς μαζί σας
- Τοπικός φίλος - ξεναγός ελληνόφωνος, μόνιμος κάτοικος Μπαλί
- 1 αποκλειστική εγγυημένη αναχώρηση στις 16/4
- Επιλέξτε τιμή no flight και ταξιδέψτε μαζί μας από το αεροδρόμιο που
επιθυμείτε
- Δώρο από το γραφείο μας KECAK DANCE SHOW!

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΑΛΙ
“Τη ζωή σου να έκανα”, είναι κάτι που θα ακούσεις συχνά πριν και μετά
από αυτό το ταξίδι, από φίλους και γνωστούς. Έφτασε η μέρα που θα
πραγματοποιήσεις λοιπόν, ένα όνειρο που έχουν πολλοί. Να ταξιδέψεις
σε έναν εξωτικό προορισμό. Συναντιόμαστε στο αεροδρόμιο και
παίρνουμε την πτήση για Ινδονησία, μέσω ενδιάμεσου σταθμού,
2η ημέρα: ΑΦΙΞΗ DENPANSAR - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ UBUD
Το απόγευμα θα φτάσουμε στο Depansar και μόλις φτάσουμε
επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο και κατευθυνόμαστε προς το Ubud,
όπου σε μιάμιση ώρα περίπου θα είμαστε στο ξενοδοχείο. Τακτοποιούμε
τα πράγματά μας και ξεκουραζόμαστε, γιατί από την επόμενη ημέρα η
περιπέτεια ξεκινά!
3η ημέρα: TRADITIONAL DANCE - MAS VILLAGE - CELLUC VILLAGE
HOLY SPRING TEMPLE - KINTAMANI VOLCANO - COFFEE
PLANTATION
Ίσως, σου πάρει μια στιγμή για να συνειδητοποιήσεις ότι σήμερα
ξύπνησες και είσαι στην Ινδονησία. Γρήγορα όμως θα μπεις στο κλίμα!
Σήμερα θα ξεκινήσουμε με την πιο γνωστή παράσταση χορού στο
Μπαλί, η οποία αφηγείται τον αγώνα μεταξύ του καλού και του κακού.
Αυτός ο χορός είναι το κλασικό παράδειγμα του μπαλινέζικου τρόπου
δράσης της μυθολογίας. Συνεχίζουμε προς το χωριό Celuk, το οποίο
φημίζεται για τους πολύ δραστήριους και καινοτόμους στη χειροτεχνία
χρυσού και αργύρου κατοίκους. Επόμενη στάση το χωριό Mas, οπού εδώ
η ξυλογλυπτική έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο, καθώς εδώ οι κάτοικοι
συνεχίζουν να εξασκούν μια τέχνη που κάποτε τη χρησιμοποιούσαν για
θρησκευτικούς μόνο σκοπούς! Για κάτι ακόμα που φημίζεται το Μπαλί
είναι και ο καφές. Γι’ αυτό θα επισκεφθούμε ένα αγρόκτημα φυτείας
καφέ, όπου θα μάθουμε για τη διαδικασία παρασκευής του μπαλινέζικου
καφέ. Άλλωστε ένας από τους πιο ακριβούς καφέδες του κόσμου
παράγεται εδώ στο Μπαλί και ονομάζεται Kopi Luwak. Τελευταία μας
στάση οι διάσημοι ορυζώνες του Tegalalang, όπου θα κάνουμε ένα
σύντομο περίπατο. Βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του Ubud, περίπου
20 λεπτά οδικώς. Εάν πληκτρολογήσετε Μπαλί σε κάποια μηχανή
αναζήτησης, θα δείτε ονειρικές φωτογραφίες από κούνιες έχοντας ως
σκηνικό ένα καταπράσινο τοπίο! Ε! στο τέλος της ημέρας θα έχεις την
ευκαιρία να βγάλεις κι εσύ μια τέτοια φωτογραφία!!

4η ημέρα: WHITE WATER RAFTING - BALI MASSAGE (Προαιρετική)
O ποταμός Ayung είναι ένας από τους μεγαλύτερους και μακρύτερους
ποταμούς του Μπαλί, ωστόσο ακόμα κι αν είσαι αρχάριος στο rafting,
αυτή η δραστηριότητα ενδείκνυται για σένα. Με μήκος περίπου 68,5
χιλιομέτρων, είναι ο πιο δημοφιλής ποταμός για ράφτινγκ στο Μπαλί.
Όχι μόνο θα ζήσεις μια συναρπαστική περιπέτεια, αλλά θα απολαύσεις το
τροπικό δάσος, αλλά και την άγρια φύση του Μπαλί. Εδώ θα ανακαλύψεις
μέχρι κι έναν κρυφό καταρράκτη. Ύστερα από το rafting, ο καλύτερος
τρόπος για αποθεραπεία είναι να απολαύσεις παραδοσιακό μπαλινέζικο
μασάζ που τολμούμε να πούμε ότι είναι από τα καλύτερα στον κόσμο.
5η ημέρα: MONKEY FOREST - PURA TAMAN AYUN - SEMINYAK
Σήμερα συναντιόμαστε με τον τοπικό μας και κατευθυνόμαστε προς το
Seminyak. Πρώτα όμως θα κάνουμε μια στάση στο Monkey Forest, το
σπίτι ενός μεγάλου πληθυσμού μακάκων. Το δάσος βρίσκεται μέσα στο
χωριό Padangtegal, στο οποίο και ανήκει. Οι κάτοικοι του χωριού θεωρούν
το Monkey Forest ως σημαντικό πνευματικό, οικονομικό, εκπαιδευτικό
κέντρο του χωριού. Υπάρχουν πολλά σημεία ενδιαφέροντος που μπορείτε
να δείτε εδώ. Εκτός από περίπου 700 πιθήκους, μπορείς επίσης να δεις
186 είδη δένδρων σε 12,5 εκτάρια δάσους, όπου θα απολαύσεις άφθονο
φρέσκο αέρα. Κατευθυνόμαστε προς τον Holy Spring Temple. Πάνω από
χίλια χρόνια, οι Ινδουιστές στο Μπαλί πήγαιναν στον Πούρα Τίρτα Έμπουλ,
γιατί πίστευαν ότι οι ιερές πηγές του έχουν δημιουργηθεί από τον Θεό
Ινδρά και διαθέτουν θεραπευτικές ιδιότητες. Αυτή η παράδοση συνεχίζει
να παραμένει σχεδόν αμετάβλητη και σήμερα που εκτός από τους
πιστούς, ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο έρχονται σε αυτό το μέρος για να
θαυμάσουν την ομορφιά του και να κολυμπήσουν στο ευλογημένο νερό.
Συνεχίζουμε προς το Seminyak, όπου θα διανυκτερεύσουμε. Στο Seminyak βρίσκονται πολλά εστιατόρια και κλαμπ , αλλά και ένα πλήθος από
γκαλερί σχεδιαστών. Ξενοδοχεία παγκόσμιας κλάσης βρίσκονται κοντά
στην παραλία, ενώ η παραλία είναι πλατιά και αμμώδης όσο η Kuta, αλλά
λιγότερο “γεμάτη” από κόσμο.

Monkey forest
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Lembuyang temple
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ΑΓΑΛΜΑ GARUDA WISNU KENCANA - ULUWATU TEMPLE - ΧΟΡΟΣ KECAK - 3 ISLAND DAY CRUISE - YOGA - BALI NIGHT OUT
6η ημέρα: LEMBUYANG TEMPLE
Μία από τις πιο διάσημες φωτογραφίες που έχεις δει για το Μπαλί, είναι
στο μεγαλοπρεπή Ναό Lempuyang, στο ανατολικό τμήμα του Μπαλί. Οι
φωτογραφίες που θα βγάλεις εδώ, θα είναι εξωπραγματικά όμορφες και
περιττό να σου πούμε, ότι κάθε φορά που θα τις κοιτάς όταν επιστρέψουμε
δεν θα πιστεύεις την ομορφιά που αντίκρυσες σε αυτό το ταξίδι! Κατά
μήκος της διαδρομής, θα περάσουμε μεγάλες εκτάσεις από όμορφους και
παρθένους ορυζώνες και θα θαυμάσουμε βουνά που κόβουν την ανάσα.
Υπάρχει λόγος για τον οποίο ο ναός αυτός είναι γνωστός ως η Πύλη στον
Ουρανό. Ο τοπικός οδηγός θα σου εξηγήσει την ιστορία του αρχαίου ναού,
καθώς και για τη θρησκευτική κουλτούρα των ντόπιων.
7η ημέρα: ΑΓΑΛΜΑ GARUDA WISNU KENCANA - ULUWATU TEMPLE
ΧΟΡΟΣ KECAK
Σήμερα πρώτη μας στάση το άγαλμα Garuda Wisnu Kencana (GWK), το
οποίο σχεδιάστηκε να είναι το ψηλότερο άγαλμα της Ινδονησίας. Ο Garuda
Wisnu Kencana εμπνεύστηκε από μια ιστορία από την ινδουιστική μυθολογία
για την αναζήτηση της Amerta (το ελιξίριο της ζωής). Αν και οι θρησκευτικές
αρχές στο νησί διαμαρτυρήθηκαν ότι το τεράστιο μέγεθος του αγάλματος
θα μπορούσε να διαταράξει την πνευματική ισορροπία του νησιού και ότι
ο εμπορικός του χαρακτήρας ήταν ακατάλληλος, ορισμένες άλλες ομάδες
εγκρίνουν το έργο, επειδή θα είναι ένα νέο τουριστικό αξιοθέατο στην άγονη
γη.
Συνεχίζουμε προς το ναό Uluwatu ή αλλιώς Pura Luhur Uluwatu, είναι γνωστός
για την υπέροχη του τοποθεσία, σκαρφαλωμένος πάνω σε απότομο βράχο,
περίπου 70 μέτρα πάνω από τα κύματα. Είναι ένας από τους 6 βασικούς
ναούς που θεωρούνται πνευματικοί πυλώνες του Μπαλί. Ο Pura Luhur Uluwatu είναι σίγουρα ένα από τα κορυφαία μέρη στο Μπαλί για να δεις ένα
υπέροχο ηλιοβασίλεμα, με θέα στα όμορφα κύματα του Ινδικού Ωκεανού
και καθημερινές χορευτικές παραστάσεις Kecak που πραγματοποιούνται Yoga
σε ένα κοντινό αμφιθέατρο. Η μπαλινέζικη αρχιτεκτονική, οι παραδοσιακά
σχεδιασμένες πύλες και τα αρχαία γλυπτά συνθέτουν ένα υπέροχο σκηνικό. 8η ημέρα: 3 ISLAND DAY CRUISE - YOGA - BALI NIGHT OUT
Σήμερα θα κάνουμε κρουαζιέρα στα τρία πιο διάσημα νησιά στο
Μπαλί: τη Nusa Lembongan, τη Nusa Penida και τη Nusa Ceningan.
Pura Taman Ayun
Δες τα ψηλά παραθαλάσσια βράχια, το Bat Rock, το Manta Point Gate
και άλλα διάσημα σημεία. Κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας μας ίσως
δεις χαριτωμένα πλάσματα της θάλασσας, όπως manta ray, φάλαινες
και δελφίνι. Όποιος θέλει μπορεί να βουτήξει σε μια από τις καλύτερες
τοποθεσίες για ψαροντούφεκο στο Μπαλί και να ανακαλύψετε τους
πολύχρωμους κοραλλιογενείς υφάλους. Το Μπαλί είναι επίσης γνωστό
για τη γιόγκα του και το Seminyak δεν αποτελεί εξαίρεση. Ένα από τα
τα καλύτερα μέρη για να κάνεις γιόγκα εδώ είναι το Seminyak Yoga
Shala, το οποίο βρίσκεται στην κεντρική αρτηρία του Jalan Seminyak
και διαθέτει επίσης ένα ωραίο food raw cafe. Το τελευταίο μας βράδυ
στο Μπαλί, θα ζήσουμε μια party βραδιά σε κάποιο από τα υπέροχα
μπαράκια του νησιού.
Προαιρετική εκδρομή: 3 day sister cruise
9η ημέρα: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΛΛΑΔΑ
Σήμερα μέχρι να φτάσει η ώρα να κατευθυνθούμε προς το αεροδρόμιο,
θα έχεις ελεύθερο χρόνο να κάνεις κάποιες τελευταίες βόλτες και
αγορές, μασάζ ή ακόμα και cooking class. Ό,τι και να διαλέξεις, θα
είμαστε εκεί να σε καθοδηγήσουμε ωστέ να απολαύσεις όσο το
δυνατόν καλύτερα την τελευταία σου ημέρα στο μαγευτικό Μπαλί.
Η Σιγκαπούρη είναι κοντά στο Μπαλί και είναι εκπληκτική! Αν επιθυμείτε ελάτε μαζί μας για 2 επιπλέον διαν/σεις στην ιδιαίτερη πόλη
και στο εξωτικό νησί Sentosa. Eπιστρέφουμε στην Ελλάδα στις 25/4.

Οι τιμές ισχύουν βασει διαθεσιμότητας και early booking μεχρι 14 Μαρτίου

ΜΠΑΛΙ - ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ 9 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχ.

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Σελ 06

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο,
Solo

Τιμή σε
Μονόκλ.

Αερ. Εταιρία
Ωράρια πτήσεων

TURKISH AIRLINES

16/4

ΘΕΣ - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 21.30 - 22.45

Ubud:
ASHOKA TREE RESORT AT
TANGGAYUDA 4*

ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - DEPANSAR 01.55 - 19.30
1050

DEPANSAR - ΚΩΝ/ΠΟΛΗ 21.00 - 05.00

1225

ΚΩΝ/ΠΟΛΗ - ΘΕΣ 07.20 - 08.40

Seminyak:
DEVINSKY HOTEL 4*

Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή ως 8 κιλά μέγιστες
διαστάσεις (ύψος + πλάτος + βάθος) έως 55x40x23 cm
1 αποσκευή έως 30 κιλά Το άθροισμα των διαστάσεων
(ύψος + πλάτος + βάθος) να μην υπερβαίνει τα 158 cm

+Σύνολο φόρων 360 ευρώ
Τιμή no flight σε δίκλινο / τρίκλινο: 610ε
KECAK DANCE SHOW δώρο από εμάς!

ΣΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Αεροπορικά Ταξίδια + Tαξίδια με 1 διαδρομή αεροπορικώς και 1 οδικώς

Περιλαμβάνονται

- αεροπορικά εισιτήρια
- αποσκευές σύμφωνα με τον πίνακα πολιτικής αποσκευών όπως φαίνεται
παρακάτω
- προκράτηση θέσης σε όλες τις πτήσεις, για να είστε σε διπλανές θέσεις με τον
συνταξιδιώτη σας. Σε πολλές αεροπορικές εταιρίες αυτό έχει επιπλέον κόστος.
- Διαμονή στα προσφερόμενα ξενοδοχεία
- Διατροφή στο ξενοδοχείο σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο
- Λεωφορείο για την εκτέλεση των περιηγήσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα
- Συνοδό του γραφείου καθόλη τη διάρκεια του ταξιδιού
- Επίσημο τοπικό ξεναγό σε χώρους όπου απαιτείται σύμφωνα με το πρόγραμμα
- Ειδικές παροχές / δώρα τα οποία, εφόσον υπάρχουν, αναγράφονται στο
πρόγραμμα του ταξιδιού
- Ασφάλιση αστικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται
- Είσοδοι μουσείων/αρχαιολογικών χώρων,δραστηριοτήτων και φιλοδωρήματα
- Δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν), πληρωτέοι στην υποδοχή του ξενοδοχείου
- Ξεχωριστές μεταφορές με πλοιάρια, τρένα, μετρό (εφόσον υπάρχουν)
- Προαιρετικές / προτεινόμενες εκδρομές ή δραστηριότητες.
- Ότι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
Οι τιμές είναι ανά άτομο, αφορούν το σύνολο του πακέτου και
περιλαμβάνουν ότι αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
Τιμή σε δίκλινο-τρίκλινο : τιμή ενήλικα σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο
Τιμή παιδιού : Τιμή παιδιού πληρώνει ο μικρός μας φίλος που είναι
2-12 ετών και ταξιδεύει με 2 ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο.
Τιμή μονοκλίνου : για εσάς που ταξιδεύετε μόνοι ή θέλετε
αποκλειστικό δωμάτιο

Τιμή solo traveller : τιμή σε δίκλινο δωμάτιο με τυχαίο συνταξιδιώτη
του ιδίου φύλλου.
Τιμή no flight: Περιλαμβάνεται το σύνολο του πακέτου ανά
άτομο σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο χωρίς αεροπορικά εισιτήρια.
Περιλαμβάνεται το σύνολο φόρων.
Βρέφος έως 2 ετών : ταξιδεύει ως infant και πληρώνει 10% της αξίας
της εκδρομής
Σύνολο φόρων : Στις αεροπορικές εκδρομές στη στήλη «σύνολο
φόρων» αναγράφονται οι φόροι αεροδρομίου, επίναυλοι καυσίμων,
ο ΦΠΑ και λοιπές χρεώσεις (πχ έξτρα αποσκευές, είσοδοι πόλεων,
check point κλπ).
Διατροφή :
Πρωινό : πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο
Ημιδιατροφή : πρωινό και 1 γεύμα ή δείπνο καθημερινά
Πλήρης διατροφή : πρωινό και 1 γεύμα και 1 δείπνο καθημερινά
All inclusive : πρωινό και 1 γεύμα και 1 δείπνο καθημερινά και σνακς
και soft drinks ενδιάμεσα
Οι τιμές των πακέτων με Low Cost εταιρίες δύναται να μεταβληθούν
την ώρα της κράτησης. Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους
συμμετοχής καθώς και την πολιτική των αποσκευών των low cost
αεροπορικών εταιριών.
Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας πτυσσόμενης
κλίνης.
Το γραφείο έχει το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που
αναφέρεται στο πρόγραμμα με άλλο της ίδιας κατηγορίας.
Στα μουσεία / θεάματα που τις ημέρες των εορτών θα παραμείνουν
κλειστά λόγω αργιών, δεν περιλαμβάνεται επίσκεψη.
Οι επιβάτες αεροπορικών εκδρομών οφείλουν να είναι 2 ώρες
νωρίτερα στο αεροδρόμιο από τις αναφερόμενες ώρες αναχωρήσεων
των πτήσεων, στην αναχώρηση & στην επιστροφή.
Στις πτήσεις που αναφέρεται 1 αποσκευή ανά 2 άτομα ισχύει και 1
αποσκευή για διαμονή ατόμων σε μονόκλινο ή τρίκλινο.
Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους γενικούς όρους συμμετοχής
που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου των
προγραμμάτων ή στο www.meltravel.gr.

ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΡΤΑ ΣΕ 4 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Για ποσά άνω των 400 ευρώ, προκαταβολή 30% και δυνατότητα εξοφλησης σε 4 άτοκες δόσεις.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

4ΗΜ - 14ε 5ΗΜ - 16ε

6ΗΜ - 18ε

7ΗΜ - 22ε

8ΗΜ - 25ε

Το πάρκινκ βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και υπάρχει δωρεάν μεταφορά προς/από την είσοδο των αναχωρήσεων/αφίξεων. Είναι φυλασσόμενο
24ώρες και προσφέρει επισκευή μικροβλαβών λόγω ακινησίας (π.χ. μπαταρία) έτσι ώστε να είναι σε θέση το όχημά σας να φύγει άμεσα.

Πολιτική αποσκευών αεροπορικών εταιριών στα προγράμματά μας
Αεροπορική εταιρία

AEGEAN
AIRLINES

AIR SERBIA

TAROM

RYANAIR

EASY JET

TRANSAVIA

TURKISH

Προσωπικό
αντικείμενο
(Γυναικεία / ανδρική
τσάντα ή laptop)

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται
(40x20x25 cm)

Δεν
περιλαμβάνεται

Δεν
περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Χειραποσκευή

8 Kg
ανά άτομο

8 Kg
ανά άτομο
55x40x20

Διαστάσεις
35x30x20

Δεν
περιλαμβάνεται

Διαστάσεις
56x45x25

Διαστάσεις
55x40x25
έως 10 Kg

8 Kg
ανά άτομο

Αποσκευή

23Kg
ανά άτομο

23Kg
ανά άτομο

23Kg
ανά άτομο

20Kg
ανά 2 άτομα*

15 Kg
ανά 2 άτομα

15 Kg
ανά 2 άτομα

20Kg
ανά άτομο

Κόστος χειραποσκευής RyanAir ανά διαδρομή: με την κράτηση της εκδρομή σας 15 ευρώ, προσθήκη μετά την κράτηση 25 ευρώ (Διαστάσεις
55x40x20 cm έως 10kg)
Κόστος επιπλέον αποσκευής RyanAir ανά διαδρομή: με την κράτηση της εκδρομή σας 25 ευρώ, προσθήκη μετά την κράτηση 40 ευρώ (έως 20kg)
*Δυνατότητα δυο 10κιλων χειραποσκευών (αντί για μια 20 κιλών), εφόσον η δήλωση γίνει με την κράτηση.

