Γαμήλια Ταξίδια - ΜΑΛΔΙΒΕΣ
Διάρκεια 7 ημέρες
Τομέας

Ατομικά Ταξίδια ΑΦΡΙΚΗ ΙΝΔΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ

Διαν/σεις Μάλε (Μαλδίβες) (5)

Το ταξίδι περιλαμβάνει:







Αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση): Πτήσεις με την Turkish Airlines μέσω Κων/πόλης η με την
Emirates η την Qatar
Διαμονή: 5 νύχτες σε 4, 5*
Διατροφή: Δυνατότητα ημιδιατροφής ,πλήρους διατροφής, all inclusive στα ξενοδοχεία-Προσφορές
για νεόνυμφους
Μεταφορές: Με ταχύπλοο, αεροπλάνο η υδροπλάνο από/προς το αεροδρόμιο
Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες

Γενικά

Οι Μαλδίβες με τα μικρά νησιά του Ινδικού ωκεανού αποτελούν τον
απόλυτο εξωτικό προορισμό των ταξιδιωτών που επιζητούν
γαλαζοπράσινα νερά, θαυμάσιες παραλίες και μοναδικές υποβρύχιες
δραστηριότητες. Οι Μαλδίβες είναι ένα σύμπλεγμα από κατοικημένα και
ακατοίκητα νησάκια με μεγαλύτερο το νησί του Μάλε, όπου βρίσκεται και
το Διεθνές αεροδρόμιο. Μην ξεχάσετε να επισκεφθείτε την παραδοσιακή
αγορά τοπικών προϊόντων και το Μεγάλο Τζαμί της Παρασκευής. Ο
τροπικός αυτός παράδεισος προσφέρεται για διακοπές όλο το χρόνο με
θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 25-30 βαθμούς.

Λόγω πολλών προσφορών από τα ξενοδοχεία συμβουλευθείτε μας ώστε να είστε σίγουροι οτι θα έχετε την
καλύτερη τιμή στο ξενοδοχείο που θέλετε.

Kurumba Village Athiri Bar

Sheraton Maldives 5*
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Τα πακέτα ισχύουν από 1η Απριλίου μέχρι 31 Οκτωβρίου 2017.
Αναχώρηση από την Αθήνα & από την Θεσσαλονίκη με την Turkish μέσω Κων/πόλης ή με την
Emirates ή την Qatar Airways, καθημερινά με επιβάρυνση.
Επιβάρυνση με την Qatar το άτομο 125€ με κράτηση μέχρι 30/6.. Εξτρα επιβάρυνση 25€ το ατομο
για αναχωρήσεις Παρασκευή έως Κυριακή.
Επιβάρυνση με Emirates 310 € 1/4-7/7 & 15/8-31/10, € 335 για 8/7-5/8 & € 360 για 6-14/8 .Εξτρα
επιβάρυνση για αναχωρήσεις Παρασκευή & Σάββατο 25€.
Επιβάρυνση στα πακέτα με τις εταιρείες εκτός Turkish απο Θεσ/νίκη από 120€ έως 140€ με φόρους
το άτομο για αναχωρήσεις από περιφερειακά αεροδρόμια της Ελλάδος.
ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ SHERATON MALDIVES, DUSIT THANI, KURUMBA, VELASSARU ,
BAROS δείτε τον αναλυτικό τιμοκατάλογο .
Προσφορές νεονύμφων σε όλα τα ξενοδοχεία.
Ειδικές τιμές διαμονής για όλους τους τύπους δωματίων. (δείτε τον τιμοκατάλογο στο κάτω μέρος
της σελιδας στις πληροφορίες.)
Δυνατότητα παράτασης του πακέτου Συμβουλευθείτε τον τιμοκατάλογο με ξενοδοχεία και
επιπλέον προσφορές.

Απαραίτητα









Απαραίτητο το διαβατήριο σας με τουλάχιστον 6μηνη ισχύ
Κατά την αναχώρηση σας από το αεροδρόμιο στις Μαλδίβες πληρώνετε 25 usd το άτομο τοπικούς




Ημέρα 1: Αθήνα - Μαλδίβες
Αναχώρηση από το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος για τις Μαλδίβες.

Ημέρα 2: Μαλδίβες
Άφιξη στις Μαλδίβες και μεταφορά με ταχύπλοο στο ξενοδοχείο.

Ημέρα 3: Μαλδίβες
Ένας κοραλλιογενής παράδεισος σας περιμένει. Χαρείτε τη μέρα σας κολυμπώντας στα κρυστάλλινα νερά του
Ινδικού Ωκεανού και απολαμβάνοντας εξωτικά κοκτέιλ και υπέροχες γαστρονομικές γεύσεις σε ένα από τα
πολλά ξενοδοχεία που παρουσιαζουμε όπως το Kuramathi resort.

Ημέρα 4: Μαλδίβες
Απολαύστε μία εκδρομή με ένα μικρό υποβρύχιο που θα σας προσφέρει την δυνατότητα να θαυμάσετε τον
υπέροχο κοραλλιογενή βυθό με τα εκπληκτικά σε χρώματα ψάρια και τα τυρκουάζ νερά.

Ημέρα 5: Μαλδίβες
Κάντε σήμερα μια γνωριμία με το Male. Ξεκινήστε με μία περιήγηση στην προκυμαία κοντά στο Jumhooree
Maidan, την κεντρική πλατεία με την τεράστια σημαία της πόλης, το Προεδρικό Μέγαρο, το Ισλαμικό κέντρο
μαζί με το Τζαμί της Μεγάλης Παρασκευής, που δημιουργήθηκε με την συμβολή των κρατών του Κόλπου, του
Πακιστάν, του Μπρουνέι και της Μαλαισίας και έχει διαστημικό σχήμα. Συνεχίστε με το Εθνικό Μουσείο και την
Chimpanzee Magu έναν από τους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους. Το βράδυ γευθείτε την τοπική κουζίνα.

Ημέρα 6: Mαλδίβες
Επιδοθείτε σήμερα στα σπορ όπως ψάρεμα, καταδύσεις, σέρφινγκ, κανό, τένις. Το απόγευμα χαλαρώστε με
μια ευεργετική θεραπεία SPA ή μία θαλασσοθεραπεία και το βράδυ απολαύστε το πλούσιο δείπνο σας κάτω
από τον έναστρο ουρανό.Κατάλληλα ξενοδοχεία για καταδύσεις είναι το Paradise resort and spa 4*S, Dusit
Thani 5*, Filitheyo Island resort 4*

Ημέρα 7: Μαλδίβες - Αθήνα
Αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Μάλε όπου θα πάρετε την πτήση επιστροφής για την Αθήνα με άφιξη την
επόμενη ημέρα.

Αναχωρήσεις-Τιμές
Αναχωρήσεις

Δίκλ.

Μονό Φόροι Διαμονή

Από 05/01/2017 έως
30/04/2017 κάθε μέρα

1625€ 0€

396€ Velassaru resort 5* νέα προσφορά .

2660€ 0€

396€ Baros Resort & spa 5* (deluxe villa)

1350€ 0€

396€ Kurumba Village 5* (superior room)

1635€ 0€

396€ Sheraton Maldives 5*

2327€ 0€

396€ Baros Resort & spa 5* (deluxe villa)

1152€ 0€

396€ Holiday Island 4* (superior bungalow
με ημιδιατροφή)

1218€ 0€

396€ Paradise Island resort 4*S (superior
beach bungalow με ημιδιατροφή)

Διαθεσιμότητα
Από 14/04/2017 έως
30/04/2017 κάθε μέρα
Διαθεσιμότητα
Από 11/01/2017 έως
13/04/2017 κάθε μέρα
Από 24/04/2017 έως
30/04/2017 κάθε μέρα
Διαθεσιμότητα
Από 15/03/2017 έως
30/04/2017 κάθε μέρα
Διαθεσιμότητα
Από 01/04/2017 έως
13/04/2017 κάθε μέρα
Διαθεσιμότητα
Από 01/04/2017 έως
30/04/2017 κάθε μέρα
Διαθεσιμότητα
Από 01/04/2017 έως
30/04/2017 κάθε μέρα

Διαθεσιμότητα
Από 14/04/2017 έως
23/04/2017 κάθε μέρα

1500€ 0€

396€ Kurumba Village 5* (superior room)

1225€ 0€

396€ Sheraton Maldives 5*

898€

0€

396€ Holiday Island 4* (superior bungalow
με ημιδιατροφή)

959€

0€

396€ Holiday Island 4* (superior bungalow
με ημιδιατροφή)

Διαθεσιμότητα
Από 01/05/2017 έως
31/07/2017 κάθε μέρα
Διαθεσιμότητα
Από 01/05/2017 έως
25/07/2017 κάθε μέρα
Διαθεσιμότητα
Από 26/07/2017 έως
31/08/2017 κάθε μέρα
Διαθεσιμότητα
Από 01/08/2017 έως
30/09/2017 κάθε μέρα

1425€ 0€

396€ Sheraton Maldives 5*

937€

396€ Holiday Island 4* (superior bungalow
με ημιδιατροφή)

Διαθεσιμότητα
Από 01/09/2017 έως
31/10/2017 κάθε μέρα

0€

Διαθεσιμότητα
Παρατηρήσεις:







Οι παραπάνω τιμές είναι σε Ευρώ κατ' άτομο, περιλαμβάνουν ΦΠΑ και ισχύουν για την περίοδο
παροχής του ταξιδιού. Ωστόσο, συνιστούμε να επιβεβαιώνετε την τιμή κατά τη στιγμή της κράτησης.
Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με διαθέσιμα Ξενοδοχεία και τιμές θα βρείτε κατεβάζοντας το
σχετικό τιμοκατάλογο που θα βρείτε στις Πληροφορίες του ταξιδιού παρακάτω, ή στο
τμήμα Τιμοκατάλογοι της ιστοσελίδας μας.
Όπου εμφανίζονται τιμές με την ένδειξη Bonus Price αυτές ισχύουν για έγκαιρες εγγραφές και για
περιορισμένο αριθμό θέσεων και για όσο αυτές αναγράφονται στην ιστοσελίδα μας.
Επιβάρυνση εσωτερικών πτήσεων με Aegean από/προς Θεσσαλονίκη: κατόπιν ζήτησης εφόσον δεν
αναγράφεται στο πρόγραμμα.
Αν οι προτεινόμενες ημερομηνίες, η διάρκεια ή το πρόγραμμα του ταξιδιού δεν ανταποκρίνονται στις
προσδοκίες σας, επικοινωνήστε μαζί μας και οι έμπειροι συνεργάτες μας θα σας βοηθήσουν να
φτιάξετε μαζί το ταξίδι που ονειρεύεστε

