
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΙΜΩΝ

Γιατί να ταξιδέψετε μαζί μας
Προσέχουμε την κάθε λεπτομέρεια του ταξιδιού σας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
Έχουμε ταξιδέψει, έχουμε δει και έχουμε επιλέξει για εσάς τα καλύτερα σημεία για τον προορισμό σας - Τα προγράμματα 
ανανεώνονται συνεχώς, γιατί σε κάθε τοποθεσία δημιουργούνται νέες ωραίες εμπειρίες. Υπάρχει χρόνος και καθοδήγηση για να κάνετε 
τις επισκέψεις που επιθυμείτε εσείς.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Αν υπολογίσετε τα συνολικά έξοδα που θα είχατε εφόσον ταξιδεύατε μόνοι σας θα δείτε ότι το πρόγραμμα μας συμφέρει πολύ! 
ΠΤΗΣΕΙΣ
Μόνο ιδανικές πτήσεις για κάθε ταξίδι με σωστή επιλογή αεροδρομίων και ελάχιστη παραμονή σε πιθανούς ενδιάμεσους σταθμούς - 
Οι τιμές είναι χαμηλές, γιατί κλείνονται ως γκρουπ - Στις εταιρίες LOW COST φροντίζουμε να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις, 
όπως διαστάσεις-βάρος αποσκευών, τυχαία επιλογή θέσης κλπ. Σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης πτήσης βρίσκουμε εμείς 
άμεσα την καλύτερη λύση για εσάς. 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Αναζητούμε, βρίσκουμε και διαπραγματευόμαστε τις καλύτερες περιπτώσεις διαμονής. Προσφέρουμε μόνο ξενοδοχεία που έχουν 
καλή αναλογία ποιότητας-τιμής. Οι τιμές είναι χαμηλές, γιατί κλείνονται ως γκρουπ - Έχουμε δει το δωμάτιο που θα μείνετε για να 
αποφύγουμε δυσάρεστες εκπλήξεις, όπως παραπλανητικές φωτογραφίες δωματίων.
ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Σε κάθε νέο μέρος χρειαζόμαστε κάποιον για να μας καθοδηγήσει. Οι συνοδοί μας γνωρίζουν καλά τον προορισμό και θα είναι εκεί για 
εσάς. - Δεν θα σας ξεναγήσει μόνο στα τοπικά αξιοθέατα, δίνοντας σας μόνο ιστορικά στοιχεία, αλλά θα σας μεταδώσει τον τοπικό 
τρόπο ζωής και θα σας προτείνει μέρη για διασκέδαση.
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Ταξιδεύοντας μαζί μας έχετε ασφαλιστικές καλύψεις, χωρίς επιπλέον χρέωση.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η εταιρία μας σας προσφέρει, πέρα από την ασφάλεια Αστικής Ευθύνης, η οποία είναι υποχρεωτική από την Ε.Ε. τη δυνατότητα να 
λάβετε την ασφάλιση που καλύπτει εσάς όσο και ένα συνοδό μέλος σε περίπτωση νόσησης από Covid - 19, με αποζημίωση το 70% του 
συνολικού ποσού της εκδρομής (μέγιστη αποζημίωση 1050 ευρώ ανά άτομο). Κόστος ασφάλισης για ταξίδια εσωτερικού 10€ και για 
ταξίδια εξωτερικού 20€

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ PARKING
Μην χάνετε χρόνο και χρήμα ψάχνοντας που θα παρκάρετε το αυτοκίνητο σας για να πραγματοποιήσετε το ταξίδι σας, έχουμε 
φροντίσει εμείς για εσάς. Κάνοντας την κράτηση σας στο γραφείο μας εξασφαλίζετε ειδικές μειωμένες τιμές στους παρακάτω 
χώρους:
ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Central Parking (Νικ. Γερμανού 1 – Τσιμισκή)
Είναι το πιο σύγχρονο parking της Θεσσαλονίκης βασισμένο στο αυτοματοποιημένο παρκάρισμα και βρίσκεται σε απόσταση μόλις 
120 μέτρων από το σημείο αναχώρησης των οδικών εκδρομών του γραφείου μας.
ΤΙΜΗ ΓΙΑ 4-6 ΗΜΕΡΕΣ: 40€ | ΤΙΜΗ ΓΙΑ 4-6 ΗΜΕΡΕΣ: 50€
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
Skypark, Αεροδρόμιο ‘’ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’’
Το parking βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και παρέχει δωρεάν μεταφορά προς/από την είσοδο των 
αναχωρήσεων/αφίξεων.
ΤΙΜΗ ΓΙΑ:  3 ΗΜΕΡΕΣ: 12€ | 4 ΗΜΕΡΕΣ: 15€ |  5 ΗΜΕΡΕΣ: 18€ | 6 ΗΜΕΡΕΣ: 21€ 7 ΗΜΕΡΕΣ: 23€ |  8 ΗΜΕΡΕΣ: 
27€

Οι δύο παραπάνω χώροι Parking είναι φυλασσόμενοι όλο το 24ωρο. 


