Μπαλί ..το Νησί των Θεών
Με πτήσεις της Qatar Airways από Θεσσαλονίκη
Κερδίστε 300€ ανά ζευγάρι κάνοντας κράτηση έως τις
22 Μαΐου
*Ένα ταξίδι… μία τιμή ! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων

Ταξιδεύουμε για 10 ημέρες / 7 νύχτες 29 Ιουλίου - 07 Αυγούστου
Δυνατά σημεία του ταξιδιού:






Μαζί & Μόνοι: Ατομικό ταξίδι με την επιμέλεια μας και την φροντίδα τον τοπικών μας αντιπροσώπων.
Τοπικός αγγλόφωνος αντιπρόσωπος που θα σας δώσει τις πρώτες απαραίτητες πληροφορίες για τον
προορισμό
Ιδιωτικές μεταφορές από-προς αεροδρόμια-ξενοδοχεία
24ωρο τηλέφωνο ανάγκης & υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου
Προαγορασμένες αεροπορικές θέσεις σε τιμή γκρουπ, για τη διασφάλιση οικονομικής τιμής του πακέτου
σας

Θετικά σημεία του ταξιδιού





Τέλειο γαμήλιο ταξίδι για τους καλοκαιρινούς μήνες ή για ένα ρομαντικό διάλειμμα για δύο
Μία από τις λίγες περιοχές της Ανατολής που προσφέρει πολύ καλό καιρό τους καλοκαιρινούς μήνες
Πολυτελή μπουτίκ θέρετρα, τέλεια εν αρμοσμένα με την απαράμιλλη φύση που θα σας φιλοξενήσει
Υπέροχος κόσμος και κοσμοθεωρία, μοναδικοί ναοί και αρχιτεκτονική, εξαιρετικές αγορές

Καιρικές συνθήκες – Πότε να ταξιδέψετε
Η Ινδονησία, καθώς τέμνεται από τον Ισημερινό, χαρακτηρίζεται από σχετικά παρόμοιο ετήσιο κλίμα. Η χώρα έχει
δύο καιρικές περιόδους - τη ξηρή (μεταξύ Μαΐου και Οκτωβρίου) και την υγρή (μεταξύ Νοεμβρίου και Απριλίου) και δεν παρατηρούνται ακρότητες σε θερμοκρασίες μεταξύ καλοκαιριού και χειμώνα. Δεκέμβριος και Ιανουάριος
είναι οι δύο πλέον υγροί μήνες με ξαφνικές τροπικές καταιγίδες μικρής διάρκειας, οι οποίες όμως μερικές φορές
μπορεί να κρατήσουν και μεγαλύτερες χρονικές περιόδους.

Τιμές & Παροχές:
Τιμή ανά άτομο σε δίκλινο
Κατηγορία

Περιοχή

Superior
Deluxe

Seminyak
Nusa Dua




Αναχώρηση: 29/ΙΟΥΛ, 10 ημέρες / 7 νύχτες
Special
Κανονική
Τα Ξενοδοχεία μας
Price
τιμή
Ramada Encore Bali 4*
1.100 €
1.250 €
Ayodya Resort 5*
1.400 €
1.550 €

Ένα ταξίδι… μια τιμή ! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων
(265€).
Οι Special Price τιμές ισχύουν για κράτηση έως τις 22 Μαΐου 2018 και για περιορισμένο αριθμό.

Σημειώσεις διαμονής:
 Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας, θα σας προτείνουμε εναλλακτικά ξενοδοχεία ίδιας κατηγορίας και
ποιότητας
Οι πτήσεις μας:
Αρ. πτήσης Δρομολόγιο
QR 206
Θεσσαλονίκη - Ντόχα
QR 962
Ντόχα - Μπαλί
QR 961
Μπαλί - Ντόχα
QR 205
Ντόχα - Θεσσαλονίκη

Ώρες πτήσεων
13.50-18.40
02.30-17.30
00.35-05.10
07.40-12.50

*Οι παραπάνω ώρες είναι τοπικές

Η τιμή περιλαμβάνει:
 Αεροπορικό εισιτήριο οικονομικής θέσεις μέσω Ντόχα
 Μία βαλίτσα και μία χειραποσκευή κατ’ άτομο
 Φόρους αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων
 Ειδικό καλωσόρισμα (μπουκαλάκι νερό και υγρό μαντηλάκι) από τον τοπικό μας ξεναγό και ενημέρωση για
το Μπαλί
 Ιδιωτικές μεταφορές από το αεροδρόμιο του Μπαλί στο ξενοδοχείο επιλογής
 Συνολικά 7 διανυκτερεύσεις στο Μπαλί σε ξενοδοχεία της επιλογής σας με πρωινό
 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης & υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου
 ΦΠΑ

Η τιμή ΔΕΝ περιλαμβάνει:
 Έξοδα προσωπικής φύσεως
 Προαιρετικές εκδρομές
 Ποτά και φαγητά κατά τη διάρκεια των πτήσεων

Σημειώσεις:
 Τα Ελληνικά διαβατήρια δεν χρειάζονται βίζα στην Ινδονησία.
 Τα διαβατήρια θα πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον 6 μήνες ακόμη από την άφιξη στον προορισμό.
 Οι τιμές είναι υπολογισμένες με σημερινά ισχύοντα οικονομικά ναύλα. H όποια διαφοροποίησή τους,
επιβαρύνει τους πελάτες.
 Check in στο δωμάτιο: 14.00 & Check out από το δωμάτιο: 12.00.
 Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης των ξενοδοχείων με άλλα αντίστοιχης ή ανώτερης
κατηγορίας σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή υπερκάλυψης δωματίων (overbooking).
 Το τελικό κόστος των φόρων των αεροδρομίων θα επιβεβαιώνεται την ημέρα έκδοσης του αεροπορικού
εισιτηρίου.
 Οι παραπάνω τιμές είναι υπολογισμένες σύμφωνα με τις διεθνείς ισοτιμίες συναλλαγής την ημερομηνία
της προσφοράς. Σε περίπτωση σημαντικής διακύμανσης το γραφείο φέρει το δικαίωμα ν’ αναπροσαρμόσει
την προσφορά αναλόγως.

