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6ημ εκδρομή | πτήσεις Aegean
Ημέρα

Πτήση

Αναχώρηση

Άφιξη

Διάρκεια
Πτήσης

Αρ. Πτήσης

Τετάρτη 11.3.2020

Θεσ/νίκη-Μόναχο

17:30

18:40

02:10

A3 502

Δευτέρα 16.3.2020

Μόναχο – Θεσ/νίκη

19:40

22:55

02:15

A3 503

Τιμές ατόμου σε δίκλινο ανά ξενοδοχείο
Hotel Maria Theresia 3* | standard room με πρωινό
Hotel Maria Theresia 3* | comfort room με πρωινό
Guesthouse Dornauer or similar (Hippach)
Φόροι αεροδρομίου

6 ημέρες (5 βράδια)
820 €
990 €
595 €
+60 €

χρήσιμες πληροφορίες
Οι τιμές είναι ανά άτομο σε δίκλινο και περιλαμβάνουν:
• Αεροπορικό εισιτήριο με Aegean Airlines
• Transfers αεροδρόμιο Μονάχου – ξενοδοχείο – αεροδρόμιο Μονάχου
• 5 διανυκτερεύσεις σε δίκλινο με πρωινό στο ξενοδοχείο της επιλογής σας. Στο Maria
Theresia η χρήση σάουνας & χαμάμ
• 1 χειραποσκευή 8kg & 1 αποσκευή 23kg. Σύμφωνα με τον κανονισμό της Aegean, αντί για
την αποσκευή 23kg μπορείτε να επιλέξετε να πάρετε 1 εξοπλισμό ski/ snb χωρίς χρέωση. Αν
πάρετε βαλίτσα 23kg ο εξοπλισμός ski/ snb χρεώνεται επιπλέον 100€

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν:
• Φόρους αεροδρομίων. Κόστος ανά άτομο: 60€
• Κάρτες lift
• Extra γεύματα & ποτά
•

•
•
•

Για να ταξιδέψετε στην Αυστρία / Γερμανία χρειάζεστε διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου
με λατινικούς χαρακτήρες. Ο διοργανωτής δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση που ο πελάτης δε
διαθέτει τα νόμιμα έγγραφα για τη διέλευση των συνόρων. Οι υπηρεσιακές ταυτότητες δεν
αποτελούνε ταξιδιωτικό έγγραφο. Οι κάτοχοι μη ελληνικών εγγράφων έχουν την ευθύνη για
τη διέλευση των συνόρων (περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν από την
Αυστριακή / Γερμανική πρεσβεία ή προξενείο)
Παιδιά μέχρι 12 ετών ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο
Παιδιά κάτω των 18 που ταξιδεύουν με ένα γονέα χρειάζονται επικυρωμένη εξουσιοδότηση/
συγκατάθεση του άλλου γονέα. Παιδιά που ταξιδεύουν χωρίς τους γονείς χρειάζονται
επικυρωμένη εξουσιοδότηση/ συγκατάθεση και από τους δύο γονείς
Σύμφωνα με το διεθνή ξενοδοχειακό κανονισμό μπορείτε να παραλάβετε (check in) το
δωμάτιο σας από τις 14:00 και να το παραδώσετε (check out) μέχρι τις 12:00

