Νησιά Πι Πι Ατοµικά & γαµήλια ταξίδια,
8 ηµέρες

∆ιανυκτερεύσεις: Νησιά Πι Πι (5)

Γενικά
Ατοµικά ταξίδια στην Ταϊλάνδη και τα εξωτικά νησιά Πι Πι. Κάτω από την επιφάνεια του νερού
σχηµατίζονται σπηλιές, φαράγγια και προεξοχές στολισµένες µε ζωηρόχρωµα κοράλλια. Η
οµορφιά αυτών των νησιών δε σταµατά στο βυθό, παραλίες µε κατάλευκες αµµουδιές που
θυµίζουν ζάχαρη δίπλα σε τουρκουάζ νερά και πυκνά δάση από κοκκοφοίνικες, κατακλύζουν
όλες τις γωνιές των νησιών.

Παρατηρήσεις
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Τα πακέτα ισχύουν από 1η Νοεµβρίου 2016 µέχρι 31 Μαρτίου 2017.
Αναχώρηση από την Αθήνα & θεσσαλονίκη καθηµερινά µε την Turkish Airlines & Bangkok Airways
µέσω Κων/πολης και Μπανγκόκ η µε την Singapore µέσω Κων/πολης & Σιγκαπούρης ή µε την
Emirates µέσω Ντουµπάι, Qatar µέσω Ντόχα.
Επιβάρυνση µε την Singapore: 210€ .
Επιβάρυνση µε την QATAR: 230€ το άτοµο. Eπιβάρυνση µε αναχώρηση κάθε Παρασκευή, Σάββατο,
Κυριακή το άτοµο 25€ (εκδ 25/10).
Επιβάρυνση µε την Emirates: 290 € το άτοµο. Επίσης 25€ για αναχωρήσεις Παρασκευή και
Σάββατο.
Επιβάρυνση για αναχώρηση από περιφερειακά αεροδρόµια της Ελλάδος 120€-130€ το άτοµο
ανάλογα µε την εταιρεία.

7.
8.
9.

ΝΕΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ SINGAPORE AIRLINES από Αθήνα µέσω Κων/πολης η Ρώµης η
Μιλάνου : ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΑ ΠΑΚΕΤΑ 20€ ΣΤΑ ΠΑΚΕΤΑ ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΗ ΜΕΧΡΙ 27/3 ΚΑΙ ΤΑΞΙ∆Ι
ΑΠΟ 01/02 ΜΕΧΡΙ 14 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017.(εκδ 20.2)
Ειδικές παροχές για νεόνυµφους στα ξενοδοχεία.
∆είτε τον αναλυτικό τιµοκατάλογο µε επιπλέον προσφορές και ∆ωρεάν διανυκτερεύσεις.

Απαραίτητα
•

Απαραίτητο διαβατήριο µε εξάµηνη ισχύ.

Σας προτείνουµε
•

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ µε την Singapore Arlines ΓΙΑ 2 ΝΥΧΤΕΣ ΑΠΟ:
155€ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΣΕ 3* ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ ΜΕ ΑΓΓΛΟΦΩΝΟ ΞΕΝΑΓΟ ΚΑΙ 24 ∆ΩΡΕΑΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

Αναχωρήσεις & Τιµές
•

Από 21/04/2017 έως 31/10/2017 κάθε µέρα

∆ιαµονή: The Bayview Resort 3* κράτηση µεχρι 27/3 µε την Singapore Airlines . ∆ίκλινο: 465€, Μονόκλινο:
0€, Φόροι: 440€

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 Bonus Price αυτές ισχύουν για έγκαιρες εγγραφές και για περιορισµένο
αριθµό θέσεων.
Επιβάρυνση εσωτερικών πτήσεων µε Aegean από/προς Θεσσαλονίκη: κατόπιν ζήτησης.
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.

Το ταξίδι περιλαµβάνει:
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια (οικονοµική θέση): Αεροπορικά εισιτήρια µε την Singapore η Turkish η Qatar
Airways µέχρι Πουκέτ
∆ιαµονή: 5 νύχτες σε ποικιλία από ξενοδοχεια (∆είτε τον αναλυτικό τιµοκατάλογο)
Μεταφορές
Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια : Φέρρυ από και προς το Πούκετ

Νησιά Πι Πι Ατοµικά & γαµήλια ταξίδια, 8 ηµέρες Φωτογραφίες

Νησιά Πι Πι Ατοµικά & γαµήλια ταξίδια, 8 ηµέρες Χάρτης ταξιδιού

