Εκδρομές για ski/snowboard στο Pamporovo
(από Θεσσαλονίκη & Δράμα)
Ξενοδοχεία Orlovetz 5* | Perelik 5*
4-7/3/2022

Τιμές/ αναχωρήσεις:

πρωινό
230 €

ημιδιατροφή
+60 €

Τιμή ατόμου σε μονόκλινο

290 €

+60 €

Παιδί (άνω των 12) σε extra κρεβάτι

210 €

+50 €

Παιδί (7-12 ετών) σε extra κρεβάτι

180 €

+30 €

Τιμή ατόμου σε δίκλινο

Παιδί (3-7 ετών) σε extra κρεβάτι

60 €
Επιβάρυνση για 3ήμερη κάρτα lift ενήλικα: +80€
Επιβάρυνση για 3ήμερη κάρτα lift παιδιού άνω των 12 ετών: +60€
Επιβάρυνση για 3ήμερη κάρτα παιδιού από 7 ως 12 ετών: +45€

* Δυνατότητα μετακίνησης με mini-van με επιπλέον επιβάρυνση 60€/άτομο. Η διέλευση του mini-van
γίνεται από τα σύνορα της Κομοτηνής.

Αναχωρήσεις για Pamporovo
Αναχωρήσεις
Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022

Καλαμαριά
(1ο Λύκειο, Χηλής 12)
05:00

Κέντρο
(Τσιμισκή 115)
05:15

One Salonica
(Σταθμού με Κωλέττη)
05:30

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 προ-κράτησης

•

•
•
•
•
•

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

Σημαντική ενημέρωση:
Οι οργανωμένες οδικές εκδρομές πραγματοποιούνται με 85% πληρότητα του λεωφορείου και υποχρεωτική χρήση μάσκας. Σε
περίπτωση θετικού τεστ πριν την επιστροφή, δεν επιτρέπεται η επιβίβαση στο λεωφορείο. Για το λόγο αυτό συστήνουμε σε
όσους δεν έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης τη μετακίνηση με δικό τους μεταφορικό μέσο. Επίσης προτείνουμε την
extra ασφάλιση COVID, η οποία σας καλύπτει σε περίπτωση νόσησης στο εξωτερικό, ενώ σας αποζημιώνει και σε περίπτωση
νόσησης πριν την αναχώρηση της εκδρομής. Η είσοδος σε ξενοδοχεία και γενικότερα εσωτερικούς χώρους γίνεται με την
επίδειξη των πιστοποιητικών. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα για PCR test με εκπτωτική τιμή (30€) σε συνεργαζόμενο εργαστήριο
της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση στις 7.1.2022 για την είσοδο στην Βουλγαρία απαιτείται:
Για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών:
•
ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού (τουλάχιστον 14 ημέρες μετά την τελική δόση), ή
•
ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό νόσησης (από 30 ως 180 ημέρες),
ΚΑΙ
•
ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό το οποίο να επιβεβαιώνει αρνητικό αποτέλεσμα 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 και:

Για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών:
•
πιστοποιητικό εμβολιασμού (τουλάχιστον 14 ημέρες μετά την τελική δόση), ή
•
πιστοποιητικό νόσησης (από 30 ως 180 ημέρες)
ΚΑΙ
•
πιστοποιητικό το οποίο να επιβεβαιώνει αρνητικό αποτέλεσμα PCR test* που διεξήχθη έως και 72 ώρες πριν την
αναχώρηση, ή
•
πιστοποιητικό το οποίο να επιβεβαιώνει αρνητικό αποτέλεσμα Rapid test* που διεξήχθη έως και 48 ώρες πριν την
αναχώρηση
Για παιδιά από 5-12 ετών:
•
πιστοποιητικό το οποίο να επιβεβαιώνει αρνητικό αποτέλεσμα Rapid test* που διεξήχθη έως και 24 ώρες πριν την
αναχώρηση
* Όλα τα τεστ πρέπει να είναι καταχωρημένα στο gov.gr κατά την αναχώρηση και την επιστροφή προς/από τη Βουλγαρία.

