
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ κάθε μέρα 06.00
Και έξτρα αναχώρηση την Παρασκευή 28/02, 15.30

	 	 	 2	ημέρες		 3	ημέρες	 4	ημέρες

	
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ	 ΔΙΑΤΡΟΦΗ

	 1	νύχτα	 2	νύχτες	 3	νύχτες

	 	 	 29/2	-	01/03		 29/2	-	02/03		 28/02	-	02/03	

	 	 	 01/03	-	02/03	 28/02	-	01/03	

	 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ	3*	 πρωινό	 75	€	 115	€	 155	€

	 BALKAN	JEWEL	RESORT	4*	(Περιοχή	γκολφ)	 πρωινό	 75	€	 125	€	 165	€

	 GRAND	ROYALE	4*		 ημιδιατροφή	 85	€	 145	€	 195	€

	 SUNRISE	PARADISE	4*	SUITE	/	PANORAMA	4*		 ημιδιατροφή	 85	€	 145	€	 195	€

	 PERUN	PLATINUM	HOTEL	&	CASINO	4*	 ημιδιατροφή	 99	€	 145	€	 195	€

	 REGNUM	HOTEL	&	SPA	5*	 πρωινό	 115	€	 165	€	 225	€

	 PREMIER	MOUNTAIN	RESORT	5*	 πρωινό	 115	€	 185	€	 255	€

	 KEMPINSKI	GRAND	ARENA	5*	 πρωινό	 135	€	 265	€	 359	€

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνονται:	  •	 Μεταφορά	 με	 πολυτελή	
κλιματιζόμενα	 λεωφορεία	  •	 Διαμονή	 σε	 ξενοδοχείο	 της	 επιλογής	 σας	 με	 την	
ανάλογη	 διατροφή	  •	 Ελεύθερη	 χρήση	 των	 δωρεάν	 παροχών	 των	 εκάστοτε	
ξενοδοχείων	 (πισίνα,	 σάουνα,	 χαμάμ,	 τζακούζι,	 γυμναστήριο	 κ.α.)	  •	 Ασφάλεια	
αστικής	επαγγελματικής	ευθύνης.		
Δεν περιλαμβάνονται:	 Επιπλέον	 μεταφορές,	 επιπλέον	 γεύματα,	 ποτά,	
φιλοδωρήματα	και	προαιρετικές	δραστηριότητες.	
Παρατηρήσεις:	  •	Οι	 τιμές	 είναι	 κατ’	 άτομο	σε	δίκλινο	δωμάτιο.	  •	Τα	 τρίκλινα	
δωμάτια	 είναι	 δίκλινα	 με	 προσθήκη	 πτυσσόμενης	 κλίνης	 	 •	 Παιδιά	 έως	 2	 ετών	
δωρεάν	 στο	 ξενοδοχείο,	 πληρώνουν	 μόνο	 50€	 ναύλα	  •	 Για	 παιδιά	 2-12	 ετών	
έκπτωση	-20%,	ισχύει	όταν	μένουν	στο	δίκλινο	των	γονέων	σε	πρόσθετο	κρεβάτι	 •	
Επιβάρυνση	μονόκλινου	+40%.	 •	Η	εταιρία	έχει	δικαίωμα	να	αλλάξει	το	ξενοδοχείο	
που	 αναγράφεται	 στην	 ανάλογη	 στήλη	 με	 όμοιο	 ίδιας	 κατηγορίας.	  •	 Η	 εταιρία	
έχει	δικαίωμα	αλλαγής	 τιμών	σε	περίπτωση	σοβαρής	αλλαγής	 των	 ισοτιμιών.	  •	Η	
εταιρία	έχει	το	δικαίωμα	να	ακυρώσει	εκδρομή	24	ώρες	πριν	την	αναχώρηση	αν	δεν	
υπάρχει	η	κατάλληλη	συμμετοχή.	 •	Τα	δωμάτια	παραλαμβάνονται	μετά	τις	14.00	και	
παραδίδονται	στις	12.00.	 
Σημειώσεις:	 Ενήλικες	 και	 παιδιά	 μπορούν	 να	 ταξιδέψουν	 με	 ταυτότητα	 με	
λατινικούς	 χαρακτήρες	ή	διαβατήριο	σε	 ισχύ.	Κάτοχοι	 μη	 ελληνικών	 εγγράφων,	
έχουν	 την	 ευθύνη	 για	 τη	 διέλευση	 των	 συνόρων.	 Οι	 υπηρεσιακές	 ταυτότητες	
δεν	 αποτελούν	 ταξιδιωτικό	 έγγραφο	 (αστυνομικών,	 λιμενικών,	 πυροσβεστών	
κ.α.).	Παιδιά	 κάτω	 των	18	 ετών	που	 ταξιδεύουν	με	 τον	 ένα	γονέα,	 χρειάζονται	
επικυρωμένη	 συγκατάθεση	 του	 άλλου	 γονέα.	 Παιδιά	 κάτω	 των	 18	 ετών	 που	
ταξιδεύουν	 χωρίς	 τους	 γονείς	 τους,	 χρειάζονται	 επικυρωμένη	 συγκατάθεση	 και	
των	δύο	γονέων.	

Σε περίπτωση που τα άτομα της εκδρομής είναι λιγότερα από 7 στην 
αναχώρηση, η μετάβαση γίνεται με private mini bus και υπάρχει 
επιβάρυνση 25€ το άτομο.

Τιμή ημερήσιας εκδρομής: 25€

Τιμή μόνο μεταφοράς απλής διαδρομής: 25€

Τιμή μόνο μεταφοράς με επιστροφή: 50€

Οι αναχωρήσεις είναι εγγυημένες

Όλοι	 	 οι	 εκδρομείς	 αγοράζοντας	 μια	 εκδρομή	 μας,	 ασφαλίζονται	
αυτόματα	για	αστική	επαγγελματική	ευθύνη	του	tour	operator	έναντι	
των	 ταξιδιωτών.	Το	 κόστος	 της	ασφάλισης	συμπεριλαμβάνεται	 στην	
τιμή	της	εκδρομής.	

Το	 γραφείο	 μας	 σας	 προτείνει	 να	 αγοράσετε	 προαιρετικά	 την	
προσωπική	 σας	 ταξιδιωτική	 ασφάλιση	 από	 εμάς	 στην	 προνομιακή	
τιμή	των	20ευρώ	το	άτομο,	ανεξάρτητα	από	τις	ημέρες	της	εκδρομής.	
Πληροφορίες	για	τις	καλύψεις	στο	www.interamerican.gr	
Υπάρχει	η	δυνατότητα	να	αγοράσετε	την	ασφάλεια	έως	μία	ημέρα	πριν	
την	αναχώρηση	σας.	

Πρώτη θέση μόνο για εσένα! Business class services
Με 10€ μόνο (round trip) ταξιδεύεις στις  πρώτες 
θέσεις του λεωφορείου. Αξίζει!


