Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν:
> Μεταφορά με μοντέρνα λεωφορεία από την πόλη σας στο Μπάνσκο με επιστροφή
> Διαμονή με πρωινό ή ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας
> Έμπειρος συνοδός - αρχηγός του γραφείου μας σε κάθε αναχώρηση
> 24ώρη εξυπηρέτηση από το συνοδό μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής
> Ασφάλεια αστικής ευθύνης
> Ελεύθερη χρήση των παροχών (εσωτερική πισίνα, σάουνα, χαμάμ, γυμναστήριο)
> Ειδικές τιμές στην ενοικίαση εξοπλισμού ski/snowboard από Ελληνική εταιρία
> Εκπτώσεις σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις εστίασης (εστιατόρια, μπαρ, cafe, κλπ.)

Σημειώσεις/Παρατηρήσεις:
> Το γραφείο μας σας προτείνει να επιλέξετε ταξιδιωτική ασφάλεια με την Generalli Hellas η οποία σας καλύπτει τόσο τα έξοδα
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας όσο και την περίπτωση φθοράς ή απώλειας των αποσκευών σας
καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού σας μέχρι και την αποβίβασή σας από το λεωφορείο στον τερματικό σας σταθμό. Με κόστος 5€ το
άτομο.
> Υπάρχει δυνατότητα κράτησης των πρώτων θέσεων του λεωφορείου για όλο το ταξίδι σας με κόστος στα 20€ το άτομο για αναχώρηση
από Αθήνα ή Λάρισα και στα 15€ το άτομο για αναχώρηση από Θεσσαλονίκη ή Σέρρες. Σε διαφορετική περίπτωση ο κάθε ταξιδιώτης
επιλέγει τυχαία θέση μέσα στο λεωφορείο με βάση τη διαθεσιμότητα τη στιγμή επιβίβασης του ενώ αλλαγές θέσεων μπορούν να γίνουν
κατόπιν επικοινωνίας με το συνοδό της εκδρομής εφόσον συντρέχει σημαντικός λόγος.
> Σε περίπτωση που οι εκδρομείς αναχωρούν από διαφορετική πόλη και επιθυμούν να ταξιδέψουν μαζί στο ίδιο λεωφορείο τότε όλοι οι
εκδρομείς χρεώνονται με την τιμή της εκδρομής που αφορά την αρχική πόλη αναχώρησης. ∆ηλαδή εάν επιθυμούν να ταξιδέψουν στο
ίδιο λεωφορείο ένας ταξιδιώτης από Αθήνα και ένας από Θεσσαλονίκη τότε και οι 2 θα πληρώσουν την τιμή καταλόγου της Αθήνας
καθώς η θέση θα είναι κρατημένη από την αναχώρηση του λεωφορείου από την Αθήνα.

Σημαντικές πληροφορίες για τη μετακίνησή σας στη Βουλγαρία
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 (για περισσότερες πληροφορίες
καλέστε τη Βουλγάρικη πρεσβεία στην Αθήνα).
Οι υπηρεσιακές ταυτότητες δεν αποτελούνε ταξιδιωτικό έγγραφο (στρατιωτικών, λιμενικών, πυροσβεστών) με εξαίρεση των αστυνομικών
που ταξιδεύουν κανονικά με την υπηρεσιακή τους. 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.
Όλοι οι επιβάτες πρέπει να βρίσκονται στο προκαθορισμένο σημείο αναχώρησης τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την ώρα αναχώρησης και να
έχουν το κινητό τηλέφωνο του συνοδού της εκδρομής ώστε να επικοινωνήσουν μαζί του σε περίπτωση αργοπορίας.

Τρόποι κράτησης εκδρομικού πακέτου
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: 2310 518015 ή στο κινητό 6945961163 (Κώστας) & 6955490998 (Σοφία)
Ώρες λειτουργίας: 09.00 – 21.00 (καθημερινά εκτός Κυριακής)
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ: http://velastours.gr/el/contact.html
ΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ E-MAIL ΣΤΟ info@velastours.gr ή sales@velastours.gr
Διαδικασία κράτησης εκδρομικού πακέτου
Για να κάνουμε κράτηση σε οποιαδήποτε εκδρομή, χρειαζόμαστε τα ονοματεπώνυμα, τον αριθμό των ατόμων, το ξενοδοχείο που θα
επιλέξετε, τον αριθμό διανυκτερεύσεων και ένα κινητό επικοινωνίας. Για να είναι έγκυρη η κράτηση χρειαζόμαστε άμεσα και μια
προκαταβολή από 30€ το άτομο ενώ η εξόφληση του πακέτου θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι 5 ημέρες πριν την αναχώρηση της
εκδρομής.
Πολιτική ακύρωσης εκδρομικού πακέτου
Όλα τα εκδρομικά μας πακέτα σας προσφέρουν τη δυνατότητα δωρεάν ακύρωσης μέχρι και 10 μέρες πριν την αναχώρηση της εκδρομής
ενώ σε περίπτωση ακύρωσης έως και 5 μέρες πριν την αναχώρηση, χάνεται η προκαταβολή των 30€. Σε περίπτωση ακύρωσης τις 4
τελευταίες μέρες χάνεται όλο το ποσό του εκδρομικού πακέτου.
Τρόποι πληρωμής εκδρομικού πακέτου
• Με κατάθεση ή με e-banking σε τραπεζικό λογαριασμό του γραφείου μας.
• Με μετρητά ή χρεωστική/πιστωτική κάρτα

