ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ I

PARIS

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 (ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ / 25η ΜΑΡΤΙΟΥ)
ΕΚΔΡΟΜΗ

ΗΜ

ΑΝΑΧ/ΣΕΙΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΕΝΗΛΙΚΑΣ
ΣΕ
ΔΙΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ ΣΕ
ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΜΕ
2 ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

ΠΟΛΗ ΦΩΤΟΣ
ΠΑΡΙΣΙ
DISNEYLAND

8, 14, 28/02
07, 08, 21, 22,
27/03

BW RONCERAY OPERA 3* κεντρικό

555 €

350 €

240 €

5

HOLIDAY INN OPERA GRANDS BOULEVARDS 4*κεντρικό

665 €

350 €

300 €

ΛΟΥΒΡΟ–ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ
ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙΩΝ
DISNEYLAND
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ
ΒΑΣΤΙΛΛΗ-ΠΛΑΤΕΙΑ
ΒΟΣΓΙΩΝ-ΜΑΡΑΙ
5 HM

BW RONCERAY OERA 3* κεντρικό

595 €

370 €

290 €

5

MILLENNIUM PARIS OPERA
OR HOLIDAY INN OPERA GRANDS BOULEVARDS 4*κεντρικά

710 €

370 €

320 €

04, 11, 13, 19/04

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :
• Φόροι Αεροδρομίων 165€
• Όλες οι πτήσεις είναι με Air France AF-1033/1032, 06:00 π.μ από Αθήνα / 20:45 μ.μ. από Παρίσι. (Εκτός από 04/04 14:20 από Αθήνα / 20:45 από Παρίσι).
• Τα εβδομαδιαία προγράμματα πραγματοποιούνται και με πτήσεις Aegean Airlines και αφορούν πελάτες από άλλους σταθμούς εκτός Αθηνών, με επιβάρυνση ανάλογα με τη
διαθεσιμότητα. To ίδιο ισχύει και για τις εσωτερικές πτήσεις.
• Φόρος πόλης κατά άτομο/ανά διανυκτέρευση 1,65€ στα 3 αστέρων ξενοδοχεία & 2,53€ στα 4 αστέρων ξενοδοχεία. Πληρώνεται στην Ελλάδα με την εξόφληση της εκδρομής από τον
πελάτη (εξαιρούνται τα παιδιά κάτω των 16 ετών).
• Σε δωμάτιο «2 ενήλικες + 1 παιδί», το τρίτο κρεββάτι είναι extra bed. Τα family δωμάτια στο Παρίσι είναι ενιαίος χώρος.
• Στο πρόγραμμα «Μαγικός Κόσμος» και στην κατηγορία «3 ενήλικες + 1 παιδί», τα δωμάτια στο Παρίσι είναι 2 διπλανά δίκλινα και ένα τετράκλινο στη Disneyland.
• Στο πρόγραμμα «Μαγικός Κόσμος» και στην κατηγορία «2 ενήλικες + 2 παιδιά» τα δωμάτια είναι family στο Παρίσι (είναι ενιαίος χώρος με ένα διπλό κρεβάτι και καναπές που γίνεται
διπλό κρεβάτι για τα παιδιά), και τετράκλινα στη Disnelyland.
• Παιδιά εννοούνται όσα δεν έχουν κλείσει το 12ο έτος της ηλικίας τους.
• Στο πρόγραμμα «Μαγικός Κόσμος» με τις διαν/σεις στη Disneyland, Παιδιά όσον άφορα μονό τις εισόδους των πάρκων, θεωρούνται όσα δεν έχουν κλείσει το 11ο έτος της ηλικίας
τους και υπάρχει επιβάρυνση ανά παιδί συνολικά + 20 € στις αναγραφόμενες τιμές.
• Επιβεβαίωση κράτησης με προκαταβολή το 30% και εξόφληση 1 εβδομάδα πριν την αναχώρηση.
-

