ΜΠΑΝΣΚΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
23 – 26/12/2017 (4 ΜΕΡΕΣ)
HOTEL
KEMPINSKI GRAND ARENA 5*
BB (Πρωινό)
ST. GEORGE SKI & SPA 4*
HB (Ημιδιατροφή)
ST. GEORGE SKI & SPA 4*
HB (Ημιδιατροφή)
ST. GEORGE SKI & SPA 4*
HB (Ημιδιατροφή)
MOUNTAIN PARADISE by
WALNUT TREES 4*
BB (Πρωινό)
BANSKO SPA & HOLIDAYS 4*
HB (Ημιδιατροφή)
GRAND BANSKO 4*
HB (Ημιδιατροφή)
PERUN LODGE 4*
HB (Ημιδιατροφή)
IDA 3*
BB (Πρωινό)
ORBILUX 3*
HB (Ημιδιατροφή)

Τιμή κατ’ άτομο
€ 280
(Deluxe Δίκλινο Town view)
€ 115
(Δίκλινο/Studio 2+1)
€ 140
(Δίχωρο διαμέρισμα 2+2)
€ 110
(Τρίχωρο διαμέρισμα 4+2)
€ 110
(Δίκλινο Studio ή Δίχωρο Διαμέρισμα)

Παιδί
1-5 ετών Δωρεάν
6-12 ετών: € 140
€ 57,5
(2-12 ετών)
€ 70
(2-12 ετών)
€ 55
(2-12 ετών)
1-6 ετών Δωρεάν
7-12 ετών: € 55

€ 120
(Δίκλινο Studio)
€ 155
(Δίκλινο Studio)
€ 140
(Δίκλινο Studio)
€ 100
(Δίκλινο Studio)
€ 105
(Δίκλινο Studio)

1-3 ετών Δωρεάν
4-13 ετών: € 60
1-5 ετών Δωρεάν
6-12 ετών: € 77,5
1-5 ετών Δωρεάν
6-12 ετών: € 70
€ 50
(2-12 ετών)
€ 52,5
(3-12 ετών)

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:
 Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογή σας.
 Φ.Π.Α.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
 Η μεταφορά με λεωφορείο από Θεσσαλονίκη κοστίζει 35 € το άτομο (μετ’ επιστροφή) και από Αθήνα 70 € το
άτομο (μετ’ επιστροφή).
 Δωρεάν μεταφορά ξενοδοχείο-lift-ξενοδοχείο με mini bus του ξενοδοχείου.
 Ελεύθερη χρήση των παροχών ξενοδοχείου (εσωτερική πισίνα, σάουνα, χαμάμ, γυμναστήριο).
 Έκπτωση 10% στην ενοικίαση/αγορά εξοπλισμού ski/snowboard και εκμάθησης από το Tsakiris Ski Bansko.
 Η έκπτωση για τα παιδιά ισχύει μόνο όταν μένουν στο δωμάτιο των γονέων σε πρόσθετο κρεβάτι.
 Το μονόκλινο έχει επιβάρυνση 40% στη συνολική τιμή του πακέτου.
 Το Χριστουγεννιάτικο δείπνο (Gala dinner) στο Kempinski Grand Arena είναι υποχρεωτικό και κοστίζει 65 € το
άτομο για τους ενήλικες και 32,5 € το άτομο για τα παιδιά (πληρώνεται απευθείας στο ξενοδοχείο).
Σημαντικές πληροφορίες:
 Ενήλικες και παιδιά ταξιδεύουν υποχρεωτικά με διαβατήριο νέου τύπου ή ταυτότητα νέου τύπου με λατινικούς
χαρακτήρες. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο διοργανωτής ή το συνεργαζόμενο γραφείο για την
αδυναμία επίδειξης των ταξιδιωτικών εγγράφων κατά τον έλεγχο στα σύνορα. Οι κάτοχοι μη ελληνικών
εγγράφων έχουν την ευθύνη για τη διέλευση των συνόρων.
 Οι υπηρεσιακές ταυτότητες δεν αποτελούνε ταξιδιωτικό έγγραφο (στρατιωτικών, λιμενικών, πυροσβεστών)
με εξαίρεση των αστυνομικών που ταξιδεύουν κανονικά με την υπηρεσιακή τους ταυτότητα.
 Παιδιά κάτω των 18 ετών που ταξιδεύουν με ένα γονέα χρειάζονται επικυρωμένη συγκατάθεση του άλλου
γονέα. Παιδιά κάτω των 18 ετών που ταξιδεύουν χωρίς τους γονείς τους χρειάζονται επικυρωμένη
συγκατάθεση και από τους δύο γονείς. Για οδηγίες σχετικά με την έκδοση διαβατηρίου μπορείτε να
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.passport.gov.gr
 Το check-in στα ξενοδοχεία συνήθως είναι μετά τις 14.00 ενώ το check-out μέχρι τις 12.00.

Α. ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ 18, 1ος ΟΡΟΦΟΣ • 56121 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ • ΤΗΛ: 2310 518015 & 2310 512032
E-mail: info@velastours.gr • info@velastours.com • URL: www.velastours.gr • FB: www.facebook.com/velastours

ΜΠΑΝΣΚΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
24 – 26/12/2017 (3 ΜΕΡΕΣ)
HOTEL
ST. GEORGE SKI & SPA 4*
HB (Ημιδιατροφή)
ST. GEORGE SKI & SPA 4*
HB (Ημιδιατροφή)
ST. GEORGE SKI & SPA 4*
HB (Ημιδιατροφή)
MOUNTAIN PARADISE by
WALNUT TREES 4*
BB (Πρωινό)
GRAND BANSKO 4*
HB (Ημιδιατροφή)
PERUN LODGE 4*
HB (Ημιδιατροφή)
IDA 3*
BB (Πρωινό)
ORBILUX 3*
HB (Ημιδιατροφή)

Τιμή κατ’ άτομο
€ 80
(Δίκλινο/Studio 2+1)
€ 100
(Δίχωρο διαμέρισμα 2+2)
€ 80
(Τρίχωρο διαμέρισμα 4+2)

Παιδί
€ 40
(2-12 ετών)
€ 50
(2-12 ετών)
€ 40
(2-12 ετών)

€ 75
(Δίκλινο Studio ή Δίχωρο Διαμέρισμα)
€ 105
(Δίκλινο Studio)
€ 90
(Δίκλινο Studio)
€ 65
(Δίκλινο Studio)
€ 75
(Δίκλινο Studio)

1-6 ετών Δωρεάν
7-12 ετών: € 37,5
1-5 ετών Δωρεάν
6-12 ετών: € 52,5
1-5 ετών Δωρεάν
6-12 ετών: € 45
€ 32,5
(2-12 ετών)
€ 37,5
(3-12 ετών)

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:
 Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογή σας.
 Φ.Π.Α.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
 Η μεταφορά με λεωφορείο από Θεσσαλονίκη κοστίζει 35 € το άτομο (μετ’ επιστροφή) και από Αθήνα 70 € το
άτομο (μετ’ επιστροφή).
 Δωρεάν μεταφορά ξενοδοχείο-lift-ξενοδοχείο με mini bus του ξενοδοχείου.
 Ελεύθερη χρήση των παροχών ξενοδοχείου (εσωτερική πισίνα, σάουνα, χαμάμ, γυμναστήριο).
 Έκπτωση 10% στην ενοικίαση/αγορά εξοπλισμού ski/snowboard και εκμάθησης από το Tsakiris Ski Bansko.
 Η έκπτωση για τα παιδιά ισχύει μόνο όταν μένουν στο δωμάτιο των γονέων σε πρόσθετο κρεβάτι.
 Το μονόκλινο έχει επιβάρυνση 40% στη συνολική τιμή του πακέτου.
Σημαντικές πληροφορίες:
 Ενήλικες και παιδιά ταξιδεύουν υποχρεωτικά με διαβατήριο νέου τύπου ή ταυτότητα νέου τύπου με λατινικούς
χαρακτήρες. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο διοργανωτής ή το συνεργαζόμενο γραφείο για την
αδυναμία επίδειξης των ταξιδιωτικών εγγράφων κατά τον έλεγχο στα σύνορα. Οι κάτοχοι μη ελληνικών
εγγράφων έχουν την ευθύνη για τη διέλευση των συνόρων.
 Οι υπηρεσιακές ταυτότητες δεν αποτελούνε ταξιδιωτικό έγγραφο (στρατιωτικών, λιμενικών, πυροσβεστών)
με εξαίρεση των αστυνομικών που ταξιδεύουν κανονικά με την υπηρεσιακή τους ταυτότητα.
 Παιδιά κάτω των 18 ετών που ταξιδεύουν με ένα γονέα χρειάζονται επικυρωμένη συγκατάθεση του άλλου
γονέα. Παιδιά κάτω των 18 ετών που ταξιδεύουν χωρίς τους γονείς τους χρειάζονται επικυρωμένη
συγκατάθεση και από τους δύο γονείς. Για οδηγίες σχετικά με την έκδοση διαβατηρίου μπορείτε να
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.passport.gov.gr
 Το check-in στα ξενοδοχεία συνήθως είναι μετά τις 14.00 ενώ το check-out μέχρι τις 12.00.
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Τρόποι κράτησης:


Τηλεφωνικά: 2310518015, 2310512032, 6945961163.



Μέσω της φόρμας κράτησης στην ιστοσελίδα μας: www.velastours.gr



Με e-mail στο info@velastours.gr

Διαδικασία κράτησης:
Για την κράτηση χρειαζόμαστε τα ονοματεπώνυμα, τον αριθμό των ατόμων, το ξενοδοχείο που θα επιλέξετε, τον
αριθμό διανυκτερεύσεων κι ένα κινητό επικοινωνίας. Στη συνέχεια σας στέλνουμε γραπτή επιβεβαίωση της κράτησης
σε κάποιο e-mail σας. Τέλος, για να είναι έγκυρη η κράτηση χρειαζόμαστε άμεσα και μια προκαταβολή ενώ η
εξόφληση θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι 6 μέρες πριν την αναχώρηση.
Πολιτική ακύρωσης:
Υπάρχει δυνατότητα δωρεάν ακύρωσης μέχρι και 15 μέρες πριν την αναχώρηση. Σε περίπτωση ακύρωσης έως και 7
μέρες πριν την αναχώρηση τότε υπάρχει η δυνατότητα για μεταφορά της κράτησης σε μεταγενέστερη ημερομηνία
(πληρώνοντας τυχόν επιβάρυνση ανάλογα με την περίοδο ταξιδιού). Τέλος, σε περίπτωση ακύρωσης της εκδρομής τις
6 τελευταίες μέρες πριν το ταξίδι, τότε παρακρατείτε η προκαταβολή.

Ε.Ο.Τ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
00933E60000135101
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