
 
 

 

Τετραήμερη (3 βράδια) οδική εκδρομή για το Kopaonik, το μεγαλύτερο χιονοδρομικό κέντρο της Σερβίας, γνωστό για την φυσική του 
ομορφιά, και τη φιλική ατμόσφαιρα, ιδανικός προορισμός για οικογένειες και σκιέρ όλων των επιπέδων. 

Καθαρά Δευτέρα στο Κοπαόνικ 
Apart Hotel & Spa Zoned 4* (ημιδιατροφή) 

www.hotel-apart-zoned.rs 

Τιμές / Αναχωρήσεις 24.2 – 27.2 

Τιμή ατόμου σε δίκλινο - Lux Studio 375€ 

Τιμή ατόμου σε Superior Apartment 435€ 

Τρίτο άτομο (άνω των 12) σε extra bed 355€ 

Τιμή παιδιού (4-12) σε extra bed 270€ 

Τιμή παιδιού (0-4) σε extra bed 145€ 

Kruna apartments (μόνο διαμονή) 

Τιμές / Αναχωρήσεις 24.2 – 27.2 

Τιμή ατόμου σε δίκλινο – studio  245€ 

Τιμή ατόμου σε δίκλινο – one bedroom apartment 275€ 

Τιμή ατόμου σε τρίκλινο – one bedroom apartment 240€ 

Τιμή ατόμου σε τετράκλινο – one bedroom apartment 215€ 

Putnik Hotel 4* (ημιδιατροφή) 

Τιμές / Αναχωρήσεις 24.2 – 27.2 

Τιμή ατόμου σε Standard δίκλινο 505€ 

Τιμή ατόμου σε family room 540€ 

Τιμή παιδιού (3-12) σε extra bed 245€ 

Τιμή παιδιού (0-3) σε extra bed 145€ 

 

Αναχωρήσεις για Κοπαόνικ 

Αναχωρήσεις 
Καλαμαριά  

(1ο Λύκειο, Χηλής 12) 
Κέντρο  

(Τσιμισκή 115) 
One Salonica 

(Σταθμού με Κωλέττη) 

Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 8:30 9:00 9:15 

 

Παρατηρήσεις – Χρήσιμες πληροφορίες 

Οι τιμές είναι ανά άτομο και περιλαμβάνουν: 

• μεταφορά με λεωφορείο από Θεσσαλονίκη 

• τρείς (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας 

• Αν επιλέξετε τo Apart Hotel Zoned 4*: 

• διαμονή σε τύπο δωματίου της επιλογής σας 

• ημιδιατροφή (πρωινό/βραδινό) 

• μεταφορά προς/από τη βάση των αναβατήρων βάσει προγράμματος 

• ελεύθερη χρήση σάουνας, τζακούζι, γυμναστηρίου (αναλόγως τις δωρεάν παροχές του ξενοδοχείου) 

• Αν επιλέξετε τα Kruna Αpartments: 

• διαμονή σε τύπο δωματίου της επιλογής σας 

• Μπορείτε να έχετε τις παρακάτω υπηρεσίες με έξτρα χρέωση: 
▪ μετακινήσεις προς/από τη βάση των αναβατήρων με mini-van: 5€/δρομολόγιο για 1-5 άτομα 
▪ πρωινό σε μπουφέ στο διπλανό Apart Hotel Zoned 4*: 8€/πρωινό 
▪ δείπνο σε μπουφέ στο διπλανό Apart Hotel Zoned 4*: 14€/πρωινό 
▪ χρήση του spa στο Apart Hotel Zoned 4*: ~26€/επίσκεψη 

• Αν επιλέξετε τo Putnik Hotel 4*: 

• διαμονή σε τύπο δωματίου της επιλογής σας 

• ημιδιατροφή (πρωινό/βραδινό) 

• μεταφορά προς/από τη βάση των αναβατήρων βάσει προγράμματος 

• ελεύθερη χρήση σάουνας, τζακούζι, γυμναστηρίου (αναλόγως τις δωρεάν παροχές του ξενοδοχείου) 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

• Για να ταξιδέψετε στη Σερβία 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 Σερβική πρεσβεία ή προξενείο) 

• Παιδιά μέχρι 12 ετών ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο 

• Παιδιά κάτω των 18 ετών που ταξιδεύουν με ένα γονέα χρειάζονται επικυρωμένη εξουσιοδότηση του άλλου γονέα. Παιδιά κάτω των 18 
ετών που ταξιδεύουν χωρίς τους γονείς χρειάζονται επικυρωμένη συγκατάθεση και από τους δύο γονείς 

 

 

http://www.hotel-apart-zoned.rs/
https://goo.gl/maps/wFWSJEdd2rWNyn7p8
https://goo.gl/maps/wFWSJEdd2rWNyn7p8
https://goo.gl/maps/qoPUd29s3qf8K8az9
https://goo.gl/maps/qoPUd29s3qf8K8az9
https://goo.gl/maps/2RvbywxQQDs5BMYk7
https://goo.gl/maps/2RvbywxQQDs5BMYk7

