
Palatino Hotel 4* - Πάργα 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ BASIS DOUBLE TRIPLE 1st CHILD 2ο παιδί 2-12

05/07 BB 890.00€         € 740.00 € 419.00

12/07, 19/07, 26/07 BB 919.00€         € 755.00 € 419.00

02/08, 09/08, 16/08 BB 999.00€         € 825.00 € 479.00

23/08 BB 979.00€         € 805.00 € 459.00

Οι τιμές είναι ανά άτομο

Περιλαμβάνονται

Αεροπορικό Εισιτήριο Λάρνακα - Πρέβεζα - Λάρνακα με απευθείας πτήσεις της Cyprus Airways

Φόροι Αεροδρομίων και Επίναυλος καυσίμων

Διαμονή για έπτα (7) βράδια στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με γεύματα σύμφωνα με τον πίνακα

Μια αποσκευή μέχρι 23kg κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 10kg

Ασφάλεια Ταξιδίου

Φ.Π.Α.

Δεν Περιλαμβάνονται

Ο Φόρος Διαμονής ο οποίος υπολογίζεται ανά ημερήσια χρήση και είναι πληρωτέος στο κατάλυμα

 της επιλογής σας και 

καθορίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο ως εξής: (1&2 Αστέρων 0,50€ | 3 Αστέρων 1,50€ |

 4 Αστέρων 3,00€ 0,50€ | 4 Κλειδιών 1,00€).  5 Αστέρων 4,00€ | 1&2 Κλειδιών 0,25€ | 3 Κλειδιών 

Παράδειγμα: (Διαμονή για 5 βράδια σε ξενοδοχείων 2 Αστέρων: 0,50€ Χ 5 Μέρες = 2,50€ Φόρος Διαμονής).

Φαγητό και ποτό στην πτήση.

Όροι και Πολιτική Ακύρωσης

Επιβεβαίωση κράτησης με προκαταβολή 40% της αξίας του ταξιδιού

Εξόφληση μέχρι 21 μέρες πριν την αναχώρηση

Ακύρωση συμμετοχής μέχρι 45 μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση ποσού 100.00 Ευρώ για λειτουργικά έξοδα.

Ακύρωση συμμετοχής μεταξύ [44] και [31] μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση 30% της αξίας του ταξιδιού.

Ακύρωση συμμετοχής μεταξύ [30] και [21] μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση 50% της αξίας του ταξιδιού.

Ακύρωση συμμετοχής 20 μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση όλου του ποσού.

Για τα μέσα ολικής ναύλωσης (charter), κρουαζιέρες , σκι, εκθέσεις, συνέδρια και παρεμφερείς διεθνείς εκδηλώσεις, 

τα ακυρωτικά φθάνουν μέχρι 100% της αξίας τους ασχέτως της ημερομηνίας γνωστοποίησης της ακύρωσης.

Για τα μέσα ολικής ναύλωσης (charter), κρουαζιέρες , σκι, εκθέσεις, συνέδρια και παρεμφερείς διεθνείς εκδηλώσεις.

τα ακυρωτικά φθάνουν μέχρι 100% της αξίας τους ασχέτως της ημερομηνίας γνωστοποίησης της ακύρωσης.

https://form.jotform.me/72925796858479

