ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΚΟΥΒΑ
Πακέτο

Διάρκεια Αναχωρήσεις

Πανοραμα
9 ημέρες
Κούβας με
7 νύχτες
Βαραδέρο

Δείτε το
πλάνο
πτήσεων

Πανοραμα
9 ημέρες
Κούβας με
7 νύχτες
Τρινιδαδ

Δείτε το
πλάνο
πτήσεων

Πανοραμα
Κούβας με 9 ημέρες
Cayo Santa 7 νύχτες
Maria

Δείτε το
πλάνο
πτήσεων

Πανοραμα
9 ημέρες
Κούβας με
7 νύχτες
Αβάνα

Δείτε το
πλάνο
πτήσεων

Επιλογή
διαμονής

Budget

Budget
Economy
Standard 5*
Lux 5*
Budget
Economy
Standard 5*
Lux 5*
Budget
Economy
Standard 5*
Lux 5*
Budget
Economy
Standard 5*
Lux 5*

1/5-14/7 -24/8-31/10
Επιβάρυνση
Δίκλινο
Μονοκλίνου
780,00 €
145,00 €
1.045,00 €
280,00 €
1.145,00 €
350,00 €
1.535,00 €
395,00 €
835,00 €
140,00 €
1.095,00 €
265,00 €
1.265,00 €
315,00 €
1.515,00 €
355,00 €
935,00 €
145,00 €
1.195,00 €
280,00 €
1.235,00 €
350,00 €
1.625,00 €
395,00 €
825,00 €
140,00 €
1.135,00 €
315,00 €
1.175,00 €
350,00 €
1.575,00 €
435,00 €

Economy

Stantard 5* Hotels

Επιλογή
διαμονής

15/7-23/8
Φόροι Βίζα
Επιβάρυνση
Ασφάλεια
Δίκλινο
Μονοκλίνου
990,00 €
145,00 €
1.185,00 €
280,00 €
654,00 €
1.245,00 €
350,00 €
1.695,00 €
395,00 €
1.015,00 €
140,00 €
1.215,00 €
265,00 €
654,00 €
1.385,00 €
315,00 €
1.735,00 €
355,00 €
1.185,00 €
145,00 €
1.395,00 €
280,00 €
654,00 €
1.425,00 €
350,00 €
1.555,00 €
395,00 €
995,00 €
140,00 €
1.235,00 €
315,00 €
654,00 €
1.255,00 €
350,00 €
1.755,00 €
435,00 €

Lux 5*

Αερ/κή Εταιρεία

Swiss -Air France-KlmTurkish Airlines-

Swiss -Air France-KlmTurkish Airlines-

Swiss -Air France-KlmTurkish Airlines-

Swiss -Air France-KlmTurkish Airlines-

Παρατηρήσεις

Αβανα

Cienfuegos

Βαραδέρο

Τρινιδαδ

Cayo Santa
Maria

Ενοικιαζόμενα
δωματια χωρίς πρωινό

Hotel
Inglaterra 4*
or Similar

Ενοικιαζόμενα
Hotel Jagua4*
δωματια χωρίς πρωινό
Memories
Varadero 4*

Memories
Varadero 4*

Htl Nacional 5*
Melia
Cohiba 5*
Iber.Par.Central 5*

Iber.Packard 5* Lux

Διαμονή σε Standard
rooms με πρωινο

Hotel Jagua 4*

Hotel Melia San Carlos 4*

Διαμονή σε Standard
rooms με ημιδιατροφή

Gr.Me.Varadero 5*
Iber.Laguna Azul 5*
Melia Varadero 5*

Royalton Hicacos 5* Lux
suite

Ενοικιαζόμενα
Ενοικιαζόμενα
δωματια χωρίς Iberostar Trinidad 5*
δωματια χωρίς πρωινό
πρωινό
Mem. Paraiso
Star Fish Cayo
Santa
Azul 5* Junior
Maria 3*
suite

Gr.Memories Cayo Santa
Maria 5*

Junior

Διαμονή σε Standard
rooms all Inclusive

Iberostar Trinidad 5*

Διαμονή σε Standard
rooms με πρωινο

Royalton Cayo Santa Maria 5* Lux
Junior suite

Διαμονή σε Standard
rooms all Inclusive

Σε περίπτωση που οι πελάτες επιθυμούν να διαμείνουν σε διαφορετικά ξενοδοχεία από αυτά του τιμοκαταλόγου , είναι εφικτό να γίνει με την
ανάλογη χρέωση , καθώς επίσης μπορεί να γίνει επέκταση και σε οποιοδήποτε μέρος της Λατινικής Αμερικής εφόσον υπάρχει αεροπορική
συνδεση.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Τα προγράμματα μπορούν να τροποποιηθούν κατόπιν ζήτησης και εφόσον είναι εφικτό, π.χ αλλαγές καταλυμάτων / αλλαγές επιστροφών κλπ ,
με την ανάλογη χρέωση
Όλες οι αναχωρήσεις των προγραμμάτων είναι από Αθήνα. Για την εξυπηρέτηση των πελατών-γραφείων της επαρχίας ή από άλλη χώρα ,
μπορούμε να εξυπηρετήσουμε με έξτρα εισιτήρια όσους το επιθυμούν με την ανάλογη χρέωση.Αν το Add on - domestic (εσωτερικές ελληνικές
πτήσεις) δεν ζητηθεί κατά την αίτηση διαθεσιμότητας άλλα με καθυστέρηση, σε περίπτωση που δεν βρεθεί ο αντίστοιχος ναύλος το
επιβαρύνεστε σε full fare τιμές. Λόγω ρητής εντολής των αεροπορικών εταιρειών η εταιρεία μας υποχρεούται να κλείνει τις εσωτερικές πτήσεις
σε χρονική απόσταση 4 ωρών από τις διεθνείς πτήσεις . Σε περίπτωση που ο πελάτης αλλάξει τις εσωτερικές του πτήσεις και δεν κρατά την
ελάχιστη χρονική απόσταση των 4 ωρών τότε αναλαμβάνει την απόλυτη ευθύνη .Αν χάσει τις διεθνείς πτήσεις του τότε θα πρέπει ο ίδιος να
καλύψει το αντίτιμο τους.

Τα πακέτα βασίζονται σε ειδικό ναύλο με τις αεροπορικές εταιρείες σε όλους τους προορισμούς που αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Σε
περίπτωση που στον συγκεκριμένο ναύλο δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για την ημερομηνία ταξιδιού που επιθυμεί ο πελάτης, προσφέρεται η
δυνατότητα επιβεβαίωσης του πακέτου με την αντίστοιχη επιβάρυνση στον επόμενο διαθέσιμο ναύλο, η οποία καλύπτεται από τον πελάτη.
Όροι συμμετοχής
Για την συμμετοχή σας στο ταξίδι, απαραίτητη προϋπόθεση η λήξη των διαβατηρίων νέου τύπου (που να έχουν εκδοθεί από αστυνομικό τμήμα)
να είναι μεγαλύτερη των 6 μηνών από την πραγματοποίηση του ταξιδιού .
Η κράτηση γίνεται μόνο κατόπιν προκαταβολής εντός 24ωρών η οποία ορίζεται σε 30% € ανά κράτηση . Αν δεν δοθεί προκαταβολή, η κράτηση
θεωρείται άκυρη. Η επιβεβαίωση της κράτησης γίνεται εντός 48 ωρών. Για να γίνει κράτηση, πρέπει να αποστείλετε καθαρή φωτοτυπία του
διαβατηρίου του πελάτη. Σε περίπτωση που δεν την αποστείλετε, οποιοδήποτε λάθος στο όνομα του εισιτηρίου επιβαρύνει εσάς. Ο έλεγχος της
ισχύς του διαβατηρίου είναι ευθύνη του ταξιδιώτη .
Ο πελάτης θα πρέπει εγγράφως (με email ή φαξ) να ζητεί κράτηση για το πακέτο που τον ενδιαφέρει, η δε εταιρεία μας οφείλει και αυτή
εγγράφως να απαντήσει γνωστοποιώντας το αναλυτικό πρόγραμμα με τα ξενοδοχεία επιλογής και τις υπηρεσίες του προγράμματος δίνοντας
προθεσμία επιβεβαίωσης της κράτησης και γνωστοποιώντας την πολιτική ακυρωτικών.
Μεταξύ δε των δύο συμβαλλόμενων μερών (του Travel Latino και του πελάτη) θα υπογράφεται Σύμβαση Ταξιδίου στην οποία θα αναγράφονται
οι όροι συμμετοχής του πελάτη.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση του πακέτου η υπογραφή της Σύμβασης Ταξιδίου από πλευράς πελάτη με υπογραφή και ημερομηνία
αποδοχής των όρων συμμετοχής.
Μέχρι την λήξη της προθεσμίας θα πρέπει να έχει καταβληθεί στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας μας το ποσό το οποίο ζητείται
(προκαταβολή ή εξόφληση). Με την πλήρη εξόφληση του πακέτου, η εταιρεία μας θα προβεί στην έκδοση και αποστολή του πακέτου.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ
Ζητήστε μας τις προαιρετικές εκδρομές στον προορισμό που ταξιδεύετε !

