8 ημέρες - 5 νύχτες / Οι τιμές είναι ΤΕΛΙΚΕΣ, κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο

8 ημέρες - 5 νύχτες / Οι τιμές είναι ΤΕΛΙΚΕΣ, κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο
Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης, Φόροι αεροδρομίων & καυσίμων, 5 διανυκτερεύσεις με την αντίστοιχη
διατροφή, Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο, Ασφάλεια αστικής ευθύνης, Ενημερωτικά έντυπα, ΦΠΑ

PARADISE ISLAND (4*)
Περίοδος
07/01-31/03
01-30/04
01/05-31/07
01-31/08
01/09-31/10

www.villahotels.com
Superior Beach Bungalow

Διατροφή

Τιμή ανά άτομο
1.610 €
1.485 €
1.315 €
1.455 €
1.350 €

Πλήρη διατροφή

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές

Έξτρα νύχτα
159 €
130 €
93 €
123 €
99 €

Απόσταση από το αεροδρόμιο: 9,6 χμ, Μεταφορά: Ταχύπλοο
Διάρκεια μεταφοράς: 20 λεπτά
Αναβάθμιση σε All Inclusive: 42 € ανά άτομο/ ανά ημέρα
Παροχές Νεόνυμφων: Μπουκάλι αφρώδους οίνου και καλάθι φρούτων
FAMILY STAY: Δωρεάν διαμονή για 2 παιδιά μέχρι 11.99 ετών

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές
Water Villa
Τιμή ανά άτομο
Έξτρα νύχτα
Αναβάθμιση σε Πλήρη διατροφή: 42 € ανά άτομο/ ανά ημέρα
Αναβάθμιση σε All Inclusive: 84 € ανά άτομο/ ανά ημέρα
07/01-30/04
2.015 €
250 €
Πρωινό
Παροχές Νεόνυμφων: Μπουκάλι αφρώδους οίνου και καλάθι φρούτων
01/05-31/10
1.850 €
212 €
Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις μέχρι τις 12 ΦΕΒ 2019, πέραν της ημερομηνίας παρακαλώ ενημερωθείτε για τυχών αλλαγές και διακυμάνσεις
Περίοδος

Διατροφή

HOLIDAY ISLAND (4*)
Περίοδος

www.villahotels.com
Superior Beach Bungalow

Διατροφή

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές

Τιμή ανά άτομο
Έξτρα νύχτα
Απόσταση από το αεροδρόμιο: 112 χμ, Μεταφορά: Εσωτερική πτήση &
07/01-31/03
1.645 €
126 €
Ταχύπλοο, Διάρκεια μεταφοράς: 25+5 λεπτά
01-30/04
1.495 €
98 €
Αναβάθμιση σε All Inclusive: 42 € ανά άτομο/ ανά ημέρα
01/05-31/07
Πλήρη διατροφή
1.320 €
59 €
Παροχές Νεόνυμφων: Μπουκάλι αφρώδους οίνου και καλάθι φρούτων
01-31/08
1.385 €
73 €
FAMILY STAY: Δωρεάν διαμονή για 2 παιδιά μέχρι 11.99 ετών
01/09-31/10
1.360 €
67 €
Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις μέχρι τις 12 ΦΕΒ 2019, πέραν της ημερομηνίας παρακαλώ ενημερωθείτε για τυχών αλλαγές και διακυμάνσεις

SUN ISLAND (4*)
Περίοδος

Διατροφή

www.villahotels.com
Superior Beach Bungalow

Water Bungalow

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές

Απόσταση από το αεροδρόμιο: 113 χμ, Μεταφορά:
Εσωτερική πτήση & Ταχύπλοο, Διάρκεια μεταφοράς:
07/01-31/03
25+5 λεπτά
01-30/04
Αναβάθμιση σε All Inclusive: 42 € άτομο/ ημέρα
01/05-31/07
Πλήρη διατροφή
Παροχές Νεόνυμφων: Μπουκάλι αφρώδους οίνου &
01-31/08
καλάθι φρούτων, FAMILY STAY: Δωρεάν διαμονή για 2
01/09-31/10
1.395 €
76 €
1.665 €
136 €
παιδιά μέχρι 11.99 ετών
Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις μέχρι τις 12 ΦΕΒ 2019, πέραν της ημερομηνίας παρακαλώ ενημερωθείτε για τυχών αλλαγές και διακυμάνσεις
Τιμή ανά άτομο
1.680 €
1.520 €
1.360 €
1.430 €

Έξτρα νύχτα
134 €
105 €
68 €
83 €

Τιμή ανά άτομο
1.970 €
1.815 €
1.570 €
1.670 €

Έξτρα νύχτα
198 €
170 €
115 €
136 €

KURUMBA MALDIVES (5*)
Περίοδος

www.kurumba.com
Superior Room

Διατροφή

Deluxe Bungalow

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές

Μεταφορά: Ταχύπλοο, Διάρκεια μεταφοράς: 20 λεπτά
Παροχές Νεόνυμφων: Ειδική διακόσμηση, 30$ credit για
07/01-30/04
σπα & Γαμήλιο δείπνο με μπουκάλι κρασί, FAMILY
01/05-24/07
Ημιδιατροφή
STAY: Δωρεάν διαμονή για 2 παιδιά μέχρι 11.99 ετών,
25/07-31/10
1.460 €
104 €
1.670 €
142 €
εκτός μεταφοράς
Η δωρεάν αναβάθμιση διατροφής σε ημιδιατροφή ισχύει για κρατήσεις μέχρι τις 28 ΦΕΒ 2019, για διαμονή από 01/ΜΑΥ - 31/ΟΚΤ
Τιμή ανά άτομο
1.695 €
1.530 €

Έξτρα νύχτα
149 €
119 €

Τιμή ανά άτομο
1.910 €
1.750 €

Έξτρα νύχτα
188 €
159 €

ROYAL ISLAND (5*)
Περίοδος

www.royal-island.com
Beach Villa

Διατροφή

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές

Τιμή ανά άτομο
Έξτρα νύχτα
Απόσταση από το αεροδρόμιο: 118 χμ, Μεταφορά: Εσωτερική πτήση &
07/01-31/03
1.810 €
163 €
Ταχύπλοο, Διάρκεια μεταφοράς: 25+10 λεπτά
01-30/04
1.660 €
135 €
Αναβάθμιση σε All Inclusive: 44 € ανά άτομο/ ανά ημέρα
Παροχές Νεόνυμφων: Μπουκάλι αφρώδους οίνου, καλάθι φρούτων, ένα
01/05-31/07
Πλήρη διατροφή
1.430 €
83 €
ρομαντικό δείπνο
01-31/08
1.560 €
112 €
FAMILY STAY: Δωρεάν διαμονή για 2 παιδιά μέχρι 11.99 ετών
01/09-31/10
1.505 €
100 €
Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις μέχρι τις 12 ΦΕΒ 2019, πέραν της ημερομηνίας παρακαλώ ενημερωθείτε για τυχών αλλαγές και διακυμάνσεις

VELASSARU MALDIVES (5* deluxe)
Περίοδος
07/01-30/04
01/05-24/07
25/07-31/08
01/09-31/10

Διατροφή

Πρωινό

www.velassaru.com

Deluxe Bungalow

Water bungalow with Pool

Τιμή ανά άτομο
1.860 €
1.490 €
1.645 €

Έξτρα νύχτα
164 €
96 €
125 €

Τιμή ανά άτομο
2.820 €
2.270 €
2.430 €

Έξτρα νύχτα
337 €
238 €
268 €

1.530 €

104 €

2.310 €

245 €

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές
Μεταφορά: Ταχύπλοο, Διάρκεια μεταφοράς: 35 λεπτά
Ημιδιατροφή: +75 € ανά άτομο ανά ημέρα
Παροχές Νεόνυμφων: Ειδική διακόσμηση & δώρο, 25$ credit
για σπα, μπουκάλι σαμπάνια & επιλογή 3 πιάτων τάπας στο
Chil Bar με ποτήρι κρασί, FAMILY STAY: Δωρεάν διαμονή
για 2 παιδιά μέχρι 11.99 ετών, εκτός μεταφοράς

8 ημέρες - 5 νύχτες / Οι τιμές είναι ΤΕΛΙΚΕΣ, κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο
Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης, Φόροι αεροδρομίων & καυσίμων, 5 διανυκτερεύσεις με την αντίστοιχη
διατροφή, Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο, Ασφάλεια αστικής ευθύνης, Ενημερωτικά έντυπα, ΦΠΑ

KURAMATHI (4* deluxe)
Περίοδος

Διατροφή

10/01-30/04
10/05-19/07
20/07-31/10

Πλήρη
διατροφή

Περίοδος

Διατροφή

www.kuramathi.com
Beach Villa

Τιμή ανά άτομο
1.940 €
1.660 €
1.805 €

Έξτρα νύχτα
194 €
142 €
168 €

Water Villa with Jacuzzi

Beach Villa with Jacuzzi
Τιμή ανά άτομο
2.045 €
1.780 €
1.910 €

Έξτρα νύχτα
213 €
193 €
223 €

Water Villa with Pool

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές
Μεταφορά: Ταχύπλοο, Διάρκεια μεταφοράς: 90 λεπτά,
Αναβάθμιση μεταφοράς με υδροπλάνο: +255 € άτομο
Παροχές Νεόνυμφων: Ειδική διακόσμηση, σοκολατάκια,
μπουκάλι κρασί
Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές

Τιμή ανά άτομο
Έξτρα νύχτα
Τιμή ανά άτομο
Έξτρα νύχτα
Μεταφορά: Ταχύπλοο, Διάρκεια μεταφοράς: 90 λεπτά,
Πλήρη
2.480 €
292 €
2.640 €
321 €
Αναβάθμιση μεταφοράς με υδροπλάνο: +255 € άτομο
διατροφή &
2.240 €
297 €
2.350 €
322 €
Παροχές Νεόνυμφων: Ειδική διακόσμηση, σοκολατάκια,
*Basic
μπουκάλι κρασί
20/07-31/10
2.350 €
323 €
2.495 €
355 €
All Inclusive
Οι τιμές για την περίοδο 07/ΙΑΝ - 30/ΑΠΡ, ισχύουν για κρατήσεις μέχρι τις 10/ΙΑΝ. *Δωρεάν αναβάθμιση διατροφή από Πλήρη Διατροφή σε Basic All Inclusive: Περίοδος 15/3-30/4,
για κράτηση μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2019, Περίοδος 01/05-31/10, για κράτηση μέχρι τις 31 Μαρτίου 2019 για 01/05-19/07 και μέχρι τις 31 Μαΐου 2019 για 20/07-31/10
10/01-30/04
10/05-19/07

MEERU ISLAND (4* superior)
Περίοδος

Διατροφή

www.meeru.com

Garden Room

Jacuzzi water villa

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές

Τιμή ανά άτομο
Έξτρα νύχτα
Τιμή ανά άτομο
Έξτρα νύχτα
Οι τιμές είναι υπολογισμένες με 6 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ
10/01-21/04
2.140 €
183 €
2.770 €
283 €
Μεταφορά: Ταχύπλοο, Διάρκεια μεταφοράς: 55 λεπτά
22/04-31/05 &
All Inclusive: +44 € ανά άτομο ανά ημέρα
1.665 €
110 €
2.150 €
185 €
Πλήρη
05-30/09
Παροχές Νεόνυμφων: Ειδική διακόσμηση, καλάθι φρούτων,
διατροφή
01/06-10/07
1.580 €
97 €
2.080 €
173 €
μπουκάλι σαμπάνια
11/07-04/09
1.695 €
114 €
2.185 €
190 €
Οι τιμές για την περίοδο από 22/ΑΠΡ έως 30/ΣΕΠ ισχύουν για κρατήσεις μέχρι τις 30 ΑΠΡ 2019. Ρωτήσετε μας για την αναπροσαρμογή τιμών από τις 01 ΜΑΥ 2019.

OLHUVELI RESORT & SPA (4* superior) – ALL INCLUSIVE
Περίοδος

Διατροφή

Deluxe room

www.sunsiyam.com

Beach Villa ή
Deluxe water villa

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές

Τιμή ανά άτομο
Έξτρα νύχτα
Τιμή ανά άτομο
Έξτρα νύχτα
Μεταφορά: Ταχύπλοο, Διάρκεια μεταφοράς: 50 λεπτά
10/01-09/04
Πλήρες All Inclusive πακέτο
2.095 €
194 €
2.480 €
263 €
01-31/10
Παροχές Νεόνυμφων: Ειδική διακόσμηση, καλάθι φρούτων,
10/04-15/05 &
γαμήλια τούρτα, κρασί,1πρωινό στη βίλα, a la carte
All Inclusive
1.975 €
171 €
2.295 €
229 €
22/07-31/08
ρομαντικό δείπνο FAMILY STAY: Παιδιά από 0 έως 14.99
16/05-21/07
ετών, μένουν, μεταφέρονται, τρώνε (special menu) ΔΩΡΕΑΝ
1.795 €
139 €
2.160 €
204 €
01-30/09
Οι τιμές είναι υπολογισμένες για κράτηση μέχρι 60 ημέρες πριν την άφιξη στο θέρετρο.
Επιβαρύνσεις: Για κράτηση 45-59 ημέρες πριν το ταξίδι οι τιμές ανεβαίνουν 5%, εντός 45 ημερών οι τιμές ανεβαίνουν 13%

KUDAFUSHI RESORT & SPA (5* superior) – SOFT ALL INCLUSIVE
Περίοδος

Διατροφή

Beach Villa

Water Villa

www.kudafushiresort.com
Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές

Τιμή ανά άτομο
Έξτρα νύχτα
Τιμή ανά άτομο
Έξτρα νύχτα
Μεταφορά: Εσωτερική & ταχύπλοο, Διάρκεια μεταφοράς: 55
λεπτά, Ειδικές τιμές για beach/ water villa με πισίνα
10/01-31/03
2.480 €
216 €
2.730 €
258 €
Soft All
Παροχές Νεόνυμφων: Ειδική διακόσμηση, μπουκάλι
01-30/04
2.350 €
189 €
2.595 €
233 €
Inclusive
σαμπάνια, 50 λεπτά μασάζ, ρομαντικό δείπνο με κεριά
01/05-31/10
2.050 €
135 €
2.440 €
206 €
Οι τιμές είναι υπολογισμένες για κράτηση μέχρι 60 ημέρες πριν την άφιξη στο θέρετρο.
Επιβαρύνσεις: Για κράτηση 31-59 ημέρες πριν το ταξίδι οι τιμές ανεβαίνουν 5%, εντός 30 ημερών οι τιμές ανεβαίνουν 9%

SUN AQUA VILU REEF (5* superior) – ALL INCLUSIVE
Περίοδος

Διατροφή

Beach Villa

www.sunsiyam.com
Reef Villa

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές

Μεταφορά: Εσωτερική πτήση & Ταχύπλοο, Διάρκεια
μεταφοράς: 45 λεπτά, Πλήρες All Inclusive πακέτο
10/01-09/04 &
Παροχές Νεόνυμφων: Ειδική διακόσμηση, καλάθι φρούτων,
01-31/08 &
2.610 €
244 €
2.745 €
269 €
μπουκάλι κρασί, γαμήλια τούρτα, ένα πρωινό στη βίλα
01-31/10
All Inclusive
FAMILY STAY: Παιδιά από 0 έως 14.99 ετών, μένουν και
10/04-31/07 &
2.190 €
169 €
2.395 €
208 €
τρώνε (special menu) ΔΩΡΕΑΝ. Ζητήστε κόστος μεταφοράς
01-30/09
Οι τιμές είναι υπολογισμένες για κράτηση μέχρι 60 ημέρες πριν την άφιξη στο θέρετρο.
Επιβαρύνσεις: Για κράτηση 45-59 ημέρες πριν το ταξίδι οι τιμές ανεβαίνουν 5%, εντός 45 ημερών οι τιμές ανεβαίνουν 13%
Τιμή ανά άτομο

Έξτρα νύχτα

Τιμή ανά άτομο

Έξτρα νύχτα

8 ημέρες - 5 νύχτες / Οι τιμές είναι ΤΕΛΙΚΕΣ, κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο
Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης, Φόροι αεροδρομίων & καυσίμων, 5 διανυκτερεύσεις με την αντίστοιχη
διατροφή, Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο, Ασφάλεια αστικής ευθύνης, Ενημερωτικά έντυπα, ΦΠΑ

BAROS MALDIVES (5* luxury) - Best Honeymoon resort
Περίοδος
07/01-30/04
01/05-24/07
25/07-31/08
01/09-31/10

Διατροφή

Πρωινό

Deluxe Villa
Τιμή ανά άτομο
2.690 €
1.790 €
2.080 €
1.950 €

Έξτρα νύχτα
310 €
140 €
195 €
171 €

www.baros.com

Water Villa
Τιμή ανά άτομο
3.590 €
2.250 €
2.490 €
2.390 €

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές

Έξτρα νύχτα
474 €
225 €
274 €
250 €

Μεταφορά: Ταχύπλοο, Διάρκεια μεταφοράς: 25 λεπτά
Ημιδιατροφή: +135 € ανά άτομο ανά ημέρα
Παροχές Νεόνυμφων: Ειδική διακόσμηση, μπουκάλι
σαμπάνια, σοκολατάκια. Baros Photo frame και ένα
ρομαντικό δείπνο

DHIGALI MALDIVES (5* deluxe)
Περίοδος
07/01-30/04

Διατροφή

Ημιδιατροφή

01/05-31/10

www.dhigali.com

Beach Bungalow

Water Villa

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές

Τιμή ανά άτομο

Έξτρα νύχτα

Τιμή ανά άτομο

Έξτρα νύχτα

2.090 €

168 €

2.320 €

211 €

1.860 €

125 €

2.090 €

168 €

Μεταφορά: Υδροπλάνο, Διάρκεια μεταφοράς: 40 λεπτά
Παροχές Νεόνυμφων: Ειδική διακόσμηση & δώρο, μισό
μπουκάλι σαμπάνια Moet, spa gift package FAMILY STAY:
Δωρεάν διαμονή για 2 παιδιά μέχρι 11.99 ετών (για 01/ΑΠΡ31/ΟΚΤ), εκτός μεταφοράς

www.anantara.com

ANANTARA VELI (5* deluxe) - ADULTS ONLY
Περίοδος

Διατροφή

07/01-07/05

Overwater Bungalow

Superior Overwater Bungalow

Τιμή ανά άτομο

Έξτρα νύχτα

Τιμή ανά άτομο

Έξτρα νύχτα

2.690 €

303 €

2.890 €

355 €

08/05-31/07 &
2.195 €
213 €
2.360 €
241 €
Ημιδιατροφή
01-30/09
01-31/08 &
2.335 €
237 €
2.495 €
268 €
01-31/10
Ειδικές τιμές και για το ANANTARA DHIGU (5* deluxe) – εξαιρετική επιλογή για ζευγάρια & οικογένειες

THE SUN SIYAM IRUFUSHI (5* deluxe)
Περίοδος

Διατροφή

Beach Villa
Τιμή ανά άτομο

Έξτρα νύχτα

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές
Μεταφορά: Ταχύπλοο, Διάρκεια μεταφοράς: 35 λεπτά
Παροχές Νεόνυμφων: Ειδική διακόσμηση, 1 ώρα
signature μασάζ, μπουκάλι σαμπάνια & 15% έκπτωση
σε design dining. Ειδική προσφορά για διαμονή 7
διανυκτερεύσεων και άνω

thesunsiyam.com/irufushi
Water Villa
Τιμή ανά άτομο

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές

Έξτρα νύχτα

Μεταφορά: Εσωτερική πτήση & ταχύπλοο, Διάρκεια
15/01-31/03 &
μεταφοράς: 35+45 λεπτά, Παροχές Νεόνυμφων: Ειδική
01-31/08 &
2.370 €
204 €
1.970 €
132 €
διακόσμηση, γαμήλια τούρτα, καλάθι φρούτων, ρομαντικό
01-31/10
Ημιδιατροφή
δείπνο με κεριά 4 πιάτων, μπουκάλι κρασί FAMILY STAY:
01/04-31/07 &
Ρωτήστε μας για ειδικές προσφορές
2.610 €
249 €
2.195 €
174 €
01-30/09
Η δωρεάν αναβάθμιση διατροφής σε ημιδιατροφή ισχύει για κρατήσεις μέχρι τις 31 IAN 2019, για διαμονή από 15/ΙΑΝ - 31/ΜΑΡ & 01/ΜΑΥ - 31/ΟΚΤ

OBLU BY SANGELI (4* deluxe) – NEW hotel, ALL INCLUSIVE
Περίοδος

Διατροφή

Beach/ Water Villa

Beach/ Water Villa with Pool

www.oblu-sangeli.com
Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές

Τιμή ανά άτομο
Έξτρα νύχτα
Τιμή ανά άτομο
Έξτρα νύχτα
Μεταφορά: Ταχύπλοο, Διάρκεια μεταφοράς: 50 λεπτά
Πλήρες All Inclusive πακέτο Serenity Plan
10/01-28/04
2.595 €
282 €
2.970 €
346 €
Παροχές Νεόνυμφων: Ειδική διακόσμηση, καλάθι
29/04-20/07
All Inclusive
2.295 €
227 €
2.640 €
288 €
φρούτων, γαμήλια τούρτα, ένα μασάζ στο Elena spa
21/07-31/10
2.395 €
245 €
2.745 €
307 €
Οι τιμές για την περίοδο από 29/ΑΠΡ έως 31/ΟΚΤ ισχύουν για κρατήσεις μέχρι τις 22 ΑΠΡ 2019. Για κρατήσεις μετά τις 22 ΑΠΡ θα υπάρξει επιβάρυνση 5% στις παραπάνω τιμές.

HURAWALHI MALDIVES (5* luxury) – ADULTS ONLY & Underwater Restaurant
Περίοδος

Διατροφή

Ocean Villa

Beach Pool Villa

www.hurawalhi.com
Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές

Μεταφορά: Υδροπλάνο, Διάρκεια μεταφοράς: 40 λεπτά
Ημιδιατροφή: +52 € ανά άτομο ανά ημέρα
All Inclusive: +130 € ανά άτομο ανά ημέρα
01/05-10/07
2.490 €
214 €
2.770 €
265 €
Παροχές Νεόνυμφων: Ειδική διακόσμηση, μπουκάλι
Πρωινό
σαμπάνια, καλάθι φρούτων και λουλούδια, 15λεπτά μασάζ
11/07-30/09
2.610 €
238 €
2.895 €
289 €
κεφάλι & ώμους
Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για κράτηση μέχρι τις 28 ΦΕΒ 2019. Για κρατήσεις από 01 Μαρ μέχρι 30 ΑΠΡ, οι τιμές θα επιβαρυνθούν κατά 9% περίπου. Ενημερωθείτε για την τιμή.
10/01-30/04

Τιμή ανά άτομο
Έξτρα νύχτα
Κατόπιν ζήτησης

Τιμή ανά άτομο
Έξτρα νύχτα
Κατόπιν ζήτησης

8 ημέρες - 5 νύχτες / Οι τιμές είναι ΤΕΛΙΚΕΣ, κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο
Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης, Φόροι αεροδρομίων & καυσίμων, 5 διανυκτερεύσεις με την αντίστοιχη
διατροφή, Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο, Ασφάλεια αστικής ευθύνης, Ενημερωτικά έντυπα, ΦΠΑ

SUN AQUA IRU VELI (5* luxury) – NEW hotel, ALL INCLUSIVE
Περίοδος

Διατροφή

Beach Suite with Pool
Τιμή ανά άτομο

Έξτρα νύχτα

www.iru-veli.com

Ocean Suite with Pool
Τιμή ανά άτομο

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές

Έξτρα νύχτα

Μεταφορά: Υδροπλάνο, Διάρκεια μεταφοράς: 40 λεπτά
10/01-08/04 &
Εξαιρετικό πλήρες All Inclusive πακέτο SIGNATURE
3.690 €
428 €
3.930 €
470 €
01-31/10
PLAN
09/04-15/05 &
Παροχές Νεόνυμφων: Ειδική διακόσμηση, ένα πρωινό στη
All Inclusive
3.230 €
345 €
3.440 €
387 €
22/07-31/08
βίλα, γαμήλια τούρτα
16/05-21/07 &
2.995 €
302 €
3.230 €
345 €
01-30/09
Οι τιμές είναι υπολογισμένες για κράτηση μέχρι 75 ημέρες πριν την άφιξη στο θέρετρο.
Επιβαρύνσεις: Για κράτηση 61-75 ημέρες πριν το ταξίδι οι τιμές ανεβαίνουν 4%, για 31-59 ημέρες πριν το ταξίδι οι τιμές ανεβαίνουν 9%, εντός 30 ημερών οι τιμές ανεβαίνουν 13%

FAARUFUSHI MALDIVES (5* luxury) – NEW hotel
Περίοδος

Διατροφή

07/01-30/04
01/05-24/07

Ημιδιατροφή

25/07-31/10

Beach Bungalow

www.faarufushi.com

Ocean Retreat with Pool

Τιμή ανά άτομο
3.050 €

Έξτρα νύχτα
353 €

Τιμή ανά άτομο
3.660 €

Έξτρα νύχτα
465 €

2.790 €

309 €

3.490 €

436 €

2.890 €

329 €

3.590 €

456 €

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές
Μεταφορά: Εσωτερική πτήση & Ταχύπλοο, Διάρκεια
μεταφοράς: 70 λεπτά, Αναβάθμιση μεταφοράς με
υδροπλάνο: +187 € άτομο
Παροχές Νεόνυμφων: Ειδική διακόσμηση, μπουκάλι
σαμπάνια, σοκολατάκια. ρομαντικό δείπνο, 25$ spa credit

OZEN by Atmosphere (5* luxury) – ALL INCLUSIVE & Underwater Restaurant
Περίοδος

Διατροφή

10/01-28/04
29/04-20/07

All Inclusive

21/07-31/10

Earth/ Wind Villa

Earth/ Wind Villa with Pool

Τιμή ανά άτομο

Έξτρα νύχτα

Τιμή ανά άτομο

Έξτρα νύχτα

3.940 €

585 €

4.530 €

719 €

3.220 €

420 €

3.810 €

555 €

3.340 €

449 €

3.935 €

582 €

www.ozen-maadhoo.com
Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές

Μεταφορά: Ταχύπλοο, Διάρκεια μεταφοράς: 45 λεπτά
Εξαιρετικό πλήρες All Inclusive πακέτο Indulgence
Plan, Παροχές Νεόνυμφων: Ειδική διακόσμηση, μπουκάλι
σαμπάνια, Sunset cocktail with canapés, Aromatic bubble
bath με λουλούδια. FAMILY STAY: Παιδιά από 0 έως
14.99 ετών, μένουν, μεταφέρονται και τρώνε (All Inclusive)
ΔΩΡΕΑΝ (ισχύει από 29/4-31/10)

Οι τιμές είναι υπολογισμένες για κράτηση 60 ημέρες πριν την άφιξη στο θέρετρο. Εντός 60 ημερών, παρακαλώ ενημερωθείτε για την επιβάρυνση.
Για διαμονή 7 διανυκτερεύσεων και πάνω, ενημερωθείτε για την ειδική προσφορά long stay.

GILI LANKANFUSHI (5* luxury)
Περίοδος

Διατροφή

Villa Suite
Τιμή ανά άτομο

10/01-30/04

www.gili-lankanfushi.com
Gili Lagoon Villa

Έξτρα νύχτα

Κατόπιν ζήτησης

Τιμή ανά άτομο

Έξτρα νύχτα

Κατόπιν ζήτησης

Ημιδιατροφή
06/05-30/09

3.340 €

455 €

3.550 €

493 €

Σημειώσεις & Αναβαθμίσεις & Παροχές
Μεταφορά: Ταχύπλοο, Διάρκεια μεταφοράς: 25 λεπτά
Παροχές Νεόνυμφων: Ειδική διακόσμηση, γαμήλια τούρτα,
μπουκάλι σαμπάνια, ένα ρομαντικό δείπνο με μπουκάλι
κρασί, μασάζ 60 λεπτά. FAMILY STAY: Παιδιά από 0 έως
14.99 ετών, μένουν, μεταφέρονται και τρώνε (ημιδιατροφή)
ΔΩΡΕΑΝ

8 ημέρες - 5 νύχτες / Οι τιμές είναι ΤΕΛΙΚΕΣ, κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο
Περιλαμβάνονται
- Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση & Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων (390 €)
- Διαμονή σε ξενοδοχείο επιλογής σας με την αντίστοιχη διατροφή
- Μεταφορές από/ προς το αεροδρόμιο
- Τοπικός Αντιπρόσωπος κατά την άφιξη στο αεροδρόμιο του Μάλε & 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης
- Ταξιδιωτικά έντυπα & ΦΠΑ
Δεν Περιλαμβάνονται
- Ότι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα
Αεροπορικά εισιτήρια & Επιβαρύνσεις των αεροποριών εταιρειών
Οι τιμές είναι υπολογισμένες με ισχύοντα ναύλα της Turkish Airlines μέσω Κων/πολης από και προς Αθήνα & Θεσσαλονίκη.
Επιβάρυνση +60 € ανά άτομο για την περίοδο 15/06 – 15/09/2019.
Εναλλακτικές αεροπορικές εταιρείες με αντίστοιχη επιβάρυνση Qatar Airways (μέσω Ντόχα) και Emirates (μέσω Ντουμπάι)
Παρατηρήσεις: Οι αεροπορικοί ναύλοι είναι ειδικοί και ισχύουν για περιορισμένο αριθμό θέσεων. H όποια διαφοροποίησή
τους, επιβαρύνει τους πελάτες
Κρατήσεις & Πληρωμές
Για την οριστική προκράτηση, απαιτείται προκαταβολή 35% της τελικής τιμής, μαζί με τα διαβατήρια ή ταυτότητες των
ταξιδιωτών και την υπογραφή της ταξιδιωτικής σύμβασης. Η εξόφληση του πακέτου θα πρέπει να γίνει 30 ημέρες πριν την
αναχώρηση, εκτός από την εορταστική περίοδο 20/12-10/1, όπου απαιτείται εξόφληση 45 ημέρες πριν την αναχώρηση.
Πολιτική ακυρωτικών
Σας ενημερώνουμε για την ευρύτερη πολιτική ακυρωτικών από τους προμηθευτές του πακέτου σας (αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχεία, τοπικές υπηρεσίες).
Δεν υπάρχει σταθερή τιμή ακυρωτικών, καθώς στα ατομικά πακέτα, συνυπολογίζεται ο λόγος της ακύρωσης, το χρονικό διάστημα που έγινε και περίπτωση
αλλαγής της κράτησης σε εναλλακτικές ημερομηνίες. Γενικά, σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης μετά την πρώτη προκαταβολή, το κόστος των ακυρωτικών
ανέρχεται στα 100 € συνολικά. Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης μετά την έκδοση των αεροπορικών εισιτηρίων, θα υπάρξουν ακυρωτικά από την
αεροπορική εταιρεία, το ύψος των οποίων θα μας κοινοποιηθεί αργότερα (από 100 € το άτομο μέχρι και ολόκληρος ο ναύλος). Σε περίπτωση ακύρωσης της
κράτησης μετά την τελική εξόφληση του πακέτου, θα υπάρξουν 100% ακυρωτικά.
Ταξιδιωτικά έγγραφα
Δεν χρειάζεται βίζα για το ταξίδι σας στις Μαλδίβες. Θα πρέπει ωστόσο το διαβατήριο σας να έχει τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημέρα άφιξης στη χώρα.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν αρκετές κενές σελίδες στο διαβατήριό σας (για τυχόν θεώρηση βίζας ή/και εισόδου-εξόδου από την χώρα που επισκέπτεστε). Όσοι
ταξιδιώτες είναι αλλοδαποί και δεν είναι κάτοχοι Ελληνικού διαβατηρίου, οφείλουν να επικοινωνούν κατ’ ιδίαν με την πρεσβεία της χώρας που επιθυμούν να
επισκεφθούν για να πληροφορηθούν για τις διαδικασίες έκδοσης βίζας (εφόσον αυτή απαιτείται). Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση
προβλήματος, που παρουσιαστεί με τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα την ημέρα της αναχώρησής σας ή εάν αλλάξει η σημερινή διαδικασία διατυπώσεων και
εισόδου στις Μαλδίβες.
Σημαντικές Παρατηρήσεις
- Οι τιμές είναι κατ’ άτομο σε ευρώ
- Η διαφορά ώρας ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Μαλδίβες είναι +2 ώρες το καλοκαίρι και +3 ώρες το χειμώνα
- Είδος διατροφής:
Ημιδιατροφή = Πρωινό και ένα γεύμα (μεσημεριανό ή δείπνο, χωρίς ποτά)
Πλήρης διατροφή = Πρωινό, μεσημεριανό και δείπνο (χωρίς ποτά)
All Inclusive διατροφή = Πρωινό, μεσημεριανό και δείπνο & νερό, καφέ/ τσάι, αναψυκτικά, αλκοολούχα ποτά* (Διαφέρει το πακέτο από ξενοδοχείο σε
ξενοδοχείο, ενημερωθείτε επακριβώς για τα περιλαμβάνοντα από τον ταξιδιωτικό μας σύμβουλο).
- Δεν απαιτούνται εμβόλια ή άλλου είδους προληπτική αγωγή
- Μετά την επιβεβαίωση της κράτησης και σε περίπτωση ακύρωσης θα υπάρχουν ακυρωτικά με βάση τους παραπάνω όρους εξόφλησης
- Οι τιμές είναι υπολογισμένες με σημερινά ισχύοντα ναύλα. H όποια διαφοροποίησή τους, επιβαρύνει τους πελάτες
- Τα ξενοδοχεία δέχονται πληρωμές με πιστωτική/ χρεωστική κάρτα ή μετρητά
- Check in στο δωμάτιο: 15.00 & Check out από το δωμάτιο: 12.00
- Παιδιά έως 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 (overbooking)
- Οι τιμές των φόρων αεροδρομίων είναι βασισμένες στην τρέχουσα τιμή πετρελαίου
- Το τελικό κόστος των φόρων των αεροδρομίων θα επιβεβαιώνεται την ημέρα έκδοσης του αεροπορικού εισιτηρίου
- Για να πάρετε το πακέτο νεόνυμφων θα πρέπει να έχετε μαζί σας τη ληξιαρχική πράξη γάμου και να την υποδείξετε κατά την άφιξη στο ξενοδοχείο
- Οι τιμές συντάχθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες ισοτιμίες νομισμάτων. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των νομισματικών ισοτιμιών, αεροπορικών ναύλων ή
τιμών ξενοδοχείων/ τοπικών φόρων, η εταιρεία φέρει το δικαίωμα αναπροσαρμογής της τελικής τιμής

