ΣΑΝΤΑ ΛΟΥΤΣΙΑ
8 ΗΜΕΡΕΣ / 5 ΝΥΧΤΕΣ α π ό 1 9 8 0 €
ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ

01 Ιανουαρίου ’20 – 31 Δεκεμβρίου ’20

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ / ΚΑΡΑΪΒΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΤΟΜΙΚΑ/ΓΑΜΗΛΙΑ
ΣΤΥΛ: ΦΥΣΗ/ΕΞΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
«Το Μπριγιάν της Καραϊβικής» αποκαλείται χαϊδευτικά η Σέιντ Λουτσία και όχι τυχαία.
Συναντάτε

μια

περιμετρική αλυσίδα

από απόκρυφες, ζαχαρένιες

ακρογιαλιές

που

χουζουρεύουν στην αγκαλιά τραχειών γκρεμών. Λόφοι που αλληλοδιαδέχονται, κατάφυτοι με
τροπικούς ιβίσκους, φραντζιπάνι, ορχιδέες και γιασεμιά. Ηφαιστειακοί κώνοι που ορθώνονται
δραματικά προς τον ουρανό. Δάση βροχής με αμέτρητα εξωτικά πουλιά, ζώα και φυτά, το
ηφαίστειο Soufriere, θα σας χαρίσουν μια ανεπανάληπτη εμπειρία.

ΤΙΜΕΣ Κατ’ άτομο σε δίκλινο
01/01/20-31/12/20

Sandals Regency La Toc Golf & Spa Resort www.sandals.com

Ελάχιστη συμμετοχή για 2 άτομα

Τιμή από:

Emerald Deluxe room - All Inclusive

1.980 €

** Οι τιμές δεν ισχύουν για την περίοδο των εορτών **
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ΣΑΝΤΑ ΛΟΥΤΣΙΑ – 8 ημ.

ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

Το


Filippis Tours σας προσφέρει:

Αεροπορικά εισιτήρια με την American Airlines (δυνατότητα πτήσεων και με άλλες
αεροπορικές εταιρείες με τις ανάλογες επιβαρύνσεις)



5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της αλυσίδας Sandals All Inclusive



Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια



ESTA Αμερικής



Ασφάλεια αστικής ευθύνης/Φ.Π.Α.



Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες για τον προορισμό

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
×

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι 395 € περίπου από Αθήνα

×

Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο

ΤΑΞIΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
-

Απαραίτητο το διαβατήριό σας με τουλάχιστον 6μηνη ισχύ από την ημέρα εξόδου από τη
χώρα.
ESTA Αμερικής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


Οι τιμές είναι βασισμένες σε ειδικό οικονομικό αεροπορικό ναύλο. Σε περίπτωση που
κατά τη ζήτηση κράτησης δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στον συγκεκριμένο ναύλο, θα
υπάρχει αντίστοιχη επιβάρυνση με τον αμέσως επόμενο οικονομικό διαθέσιμο ναύλο
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Ανάλογα με την εποχικότητα ενδέχεται να υπάρχουν επιβαρύνσεις στα κοστολόγια

ΣΑΝΤΑ ΛΟΥΤΣΙΑ – 8 ημ.

ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ
Να έχετε διαβάσει προσεκτικά το πρόγραμμα του ταξιδιού, να έχετε ενημερωθεί για τους
γενικούς όρους τους οποίους θα βρείτε στο site μας καθώς και στα έντυπά μας και να έχετε
υπογράψει την Σύμβαση Συμμετοχής.
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ΣΑΝΤΑ ΛΟΥΤΣΙΑ – 8 ημ.

