Πρωτοχρονιά στο Bansko
Perun Lodge 4* (πρωινό)
Τιμές / Αναχωρήσεις
Τιμή ατόμου σε δίκλινο - studio
Τιμή ατόμου σε δίκλινο – one bedroom apartment
Τιμή ατόμου σε μονόκλινο
Τιμή ατόμου (άνω των 12 ετών) σε extra κρεβάτι
Τιμή παιδιού (5-12) σε extra κρεβάτι
*προαιρετική επιβάρυνση εορταστικού δείπνου: 80/ ενήλικας & 40€/ παιδί (5-12)
Saint George Palace Aparthotel 4* (πρωινό)
Τιμές / Αναχωρήσεις
Τιμή ατόμου σε δίκλινο (Studio)
Τιμή ατόμου σε μονόκλινο
Τιμή ατόμου σε τρίκλινο (1 bedroom apart)
Τιμή ατόμου σε τετράκλινο (2 bedroom apart)

Αναχωρήσεις
Σάββατο 31 Δεκεμβρίου

Καλαμαριά
(1ο Λύκειο, Χηλής 12)
06:00

Κέντρο
(Τσιμισκή 115)
06:15

31.12-3.1
225€
235€
315€
185€
140€

31.12-3.1
225€
200€
195€

One Salonica
(Σταθμού με Κωλέττη)
06:30

Παρατηρήσεις – Χρήσιμες πληροφορίες











Οι τιμές είναι ανά άτομο και περιλαμβάνουν:
 Μεταφορά από/προς Θεσσαλονίκη & Σέρρες,
 Τις διανυκτερεύσεις αναλόγως το επιλεγμένο πακέτο, στο ξενοδοχείο της επιλογής σας
 Ελεύθερη χρήση των παροχών spa, γυμναστήριο, πισίνα, σάουνα, υδρομασάζ (αναλόγως τις δωρεάν παροχές
του ξενοδοχείου)
 Μετακινήσεις προς/από τη βάση της τηλεκαμπίνας σύμφωνα με το πρόγραμμα του ξενοδοχείου (εκτός από τα
ξενοδοχεία που βρίσκονται δίπλα στη βάση)
 Έμπειρος συνοδός του γραφείου, ασφάλεια αστικής ευθύνης, ενημερωτικά έντυπα, ΦΠΑ
 Εκπτωτικές τιμές στην ενοικίαση εξοπλισμού από την Tsakiris Ski
Τα ξενοδοχεία με το χαρακτηριστικό “ski in – ski out” δίνουν τη δυνατότητα στους χιονοδρόμους να φτάσουν μέχρι την
είσοδο του ξενοδοχείου με τα ski τους εφόσον λειτουργεί η περιφερειακή πίστα
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 τη διέλευση των συνόρων (περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν από τη Βουλγάρικη πρεσβεία ή
προξενείο ή την αστυνομία συνόρων 2323041222)
Παιδία κάτω των 12 ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο. Παιδιά κάτω των 18 που ταξιδεύουν με ένα κηδεμόνα χρειάζονται
επικυρωμένη εξουσιοδότηση του άλλου κηδεμόνα. Παιδιά που ταξιδεύουν χωρίς τους κηδεμόνες χρειάζονται
επικυρωμένη συγκατάθεση και από τους δύο κηδεμόνες.
Σύμφωνα με το διεθνή ξενοδοχειακό κανονισμό μπορείτε να παραλάβετε το δωμάτιο σας από τις 14:00 (check in) και να
το παραδώσετε το αργότερο μέχρι τις 12:00 (check out). Κατόπιν διαθεσιμότητας μπορείτε να παραλάβετε τα δωμάτια
σας νωρίτερα.
Οι αναχωρήσεις από το Bansko πραγματοποιούνται 15:00-15:30, αναλόγως το ξενοδοχείο. Για την ακριβή ώρα θα
ενημερωθείτε από τα ενημερωτικά έγγραφα που θα λάβετε από το συνοδό σας

Σημαντική ενημέρωση:
Οι οργανωμένες οδικές εκδρομές πραγματοποιούνται με 85% πληρότητα του λεωφορείου και υποχρεωτική χρήση μάσκας.
Για την είσοδο στην Βουλγαρία απαιτείται:
Για ενήλικες:
 ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού (τουλάχιστον 14 ημέρες μετά την τελική δόση) ή
 πιστοποιητικό νόσησης (από 30 ως 180 ημέρες)
ΚΑΙ
 αρνητικό PCR test που διεξήχθη έως και 72 ώρες πριν την αναχώρηση
Για παιδιά 12-17 ετών:
 αρνητικό PCR test που διεξήχθη έως και 72 ώρες πριν την αναχώρηση
Για παιδιά έως 12 ετών:
 εκτυπωμένο πιστοποιητικό αρνητικού self-test (εντός 24 ωρών από την αναχώρηση) από την πλατφόρμα
του https://self-testing.gov.gr/
Για την επιστροφή στην Ελλάδα απαιτείται συμπληρωμένο PLF από το gov.gr.
*Για να ταξιδέψετε στην Βουλγαρία προτείνουμε την extra ασφάλιση COVID, η οποία σας καλύπτει σε περίπτωση νόσησης
στο εξωτερικό, όπως επίσης σας αποζημιώνει πλήρως σε περίπτωση νόσησης πριν την αναχώρηση της εκδρομής.

