Εκδρομές για ski/snowboard στο Pamporovo
(από Θεσσαλονίκη & Δράμα)
Ξενοδοχεία Orlovetz 5* | Perelik 5*
12-15/3/2021

Τιμές/ αναχωρήσεις:

πρωινό

ημιδιατροφή

ημιδιατρ.+lift pass

Τιμή ατόμου σε δίκλινο

165€

215€

285€

Τιμή ατόμου σε μονόκλινο

215€

265€

335€

Παιδί (άνω των 12) σε extra κρεβάτι

160€

210€

280€

Παιδί (7-12 ετών) σε extra κρεβάτι

140€

170€

210€

55€

55€

55€

Παιδί (4-7 ετών) σε extra κρεβάτι

Αναχωρήσεις για Pamporovo
Αναχωρήσεις
Παρασκευή 12 Φεβ 2021

Καλαμαριά
(1ο Λύκειο, Χιλής 12)
05:00

Κέντρο
(Τσιμισκή 115)
05:30

One Salonica
(Σταθμού με Κωλέττη)
05:45

Χρήσιμες Πληροφορίες
Οι τιμές είναι ανά άτομο και περιλαμβάνουν:

μεταφορά με λεωφορείο από Θεσσαλονίκη & Δράμα (διασταύρωση Ξηροπόταμου)

διαμονή και διατροφή της επιλογής σας

μεταφορά προς/ από τη βάση των αναβατήρων βάση προγράμματος

ελεύθερη χρήση πισίνας, σάουνας, τζακούζι, γυμναστηρίου

ασφάλεια αστικής ευθύνης, συνοδός του γραφείου, ενημερωτικά έντυπα, ΦΠΑ

διάρκεια ταξιδιού: περίπου 7ώρες
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν:

Τις κάρτες lift όπου δεν αναφέρονται

Extra γεύματα και ποτά
Υπάρχει η δυνατότητα για μαθήματα ski/ snowboard σε παιδιά από έλληνες δασκάλους κατόπιν προκράτησης









Για να ταξιδέψετε στη Βουλγαρία 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 αποτελούν ταξιδιωτικό
έγγραφο. Οι κάτοχοι μη ελληνικών εγγράφων έχουν την ευθύνη για τυχόν απαίτηση βίζας για τη
διέλευση των συνόρων (περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν από τη Βουλγάρικη
πρεσβεία ή προξενείο ή την αστυνομία συνόρων 2323041222)
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 το δωμάτιο σας από τις
14:00 (check in) και να το παραδώσετε το αργότερο πριν τις 12:00 (check out)
Οι εκπτωτικές τιμές των παιδιών ισχύουν για τη διαμονή τους σε δωμάτιο με δύο ενήλικες
Οι αναχωρήσεις της επιστροφής από το Pamporovo πραγματοποιούνται 14:00 – 14:30, αναλόγως
το ξενοδοχείο. Για την ακριβή ώρα θα ενημερωθείτε από τα ενημερωτικά έγγραφα που θα λάβετε
από το συνοδό σας

