
Aegean View 4* - Καμάρι με πρόγευμα

Ημερομηνίες Column1 Δίκλινο Μονόκλινο Τρίκλινο Παιδί 2-12 2ο Παιδί 2-12

STUDIO STANDARD VIEW

11-Jul RO € 770.00 NIL NIL 459.00€        NIL

18/07, 25/07, 22/08, 29/08 RO € 910.00 NIL NIL 459.00€        NIL

01/08, 08/08, 15/08 RO € 925.00 NIL NIL 479.00€        NIL

Apartment - Standard View 

11-Jul RO € 819.00 NIL 695.00€       459.00€        459.00€   

18/07, 25/07, 22/08, 29/08 RO € 959.00 NIL 790.00€       459.00€        459.00€   

01/08, 08/08, 15/08 RO 979.00€    NIL 810.00€       479.00€        479.00€   

Κράτηση (Book Now ) 

Στο μήνυμα που θα μας στείλετε για την κράτηση σας χρειαζόμαστε τα ονόματα 

των ατόμων που ταξιδεύουν, ηλικίες εάν υπάρχουν παιδιά , 

 ημερομηνία αναχώρησης, την εκδρομή που θα ταξιδέψετε ,οργανωτή εκδρομής , 

όνομα ξενοδοχείου εάν  υπάρχει επιλογή .

Με την επιβεβαίωση της κράτησης σας θα σας σταλεί τιμολόγιο απο το γραφείο μας και 

( χρόνος αποπεράτωσης 24 εργάσιμες ώρες )

Πληρωμές

Οι πληρωμές μπορούν να γίνουν με πιστωτικές κάρτες , με τραπεζική εντολή ή με μετρητά στο γραφείο μας . 

Με την επιβεβαίωση της κράτησης σας θα σας σταλεί τιμολόγιο απο το γραφείο μας και μπορείτε να .

διαλέξετε το τρόπο πληρωμής 

μπορείτε να διαλέξετε το τρόπο πληρωμής .

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 της ακύρωσης.

εκδηλώσεις, τα ακυρωτικά φθάνουν μέχρι 100% της αξίας τους ασχέτως της ημερομηνίας γνωστοποίησης 

https://form.jotform.me/72925796858479
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https://form.jotform.me/72925796858479

