Όνομα: Εξωτικές Ατόλες & Θεματικά πάρκα
Διάρκεια: 11 ημέρες – 07 διανυκτερεύσεις
Περίοδος: 10 Ιανουαρίου – 31 Οκτωβρίου 2019
Αεροπορική εταιρεία: Qatar Airways ή Turkish Airlines
Αναχωρήσεις καθημερινά από Αθήνα & Θεσσαλονίκη
Εξαιρετικός συνδυασμός της τεχνολογικής ανάπτυξης και του εξωτικού παράδεισου, με διαμονή στη
συναρπαστική Σιγκαπούρη και τις μαγευτικές Μαλδίβες
ΤΕΛΙΚΗ Τιμή ανά άτομο

Τιμές & Παροχές
Περίοδος Διαμονής

10/ΙΑΝ – 30/ΑΠΡ

01/MAI – 31/ΙΟΥΛ

01 – 31/ΑΥΓ

01/ΣΕΠ – 31/ΟΚΤ

Superior πακέτο

2.165 €

1.940 €

2.040 €

1.980 €

Deluxe πακέτο

2.240 €

2.040 €

2.090 €

2.030 €

Προτεινόμενα Ξενοδοχεία ανά κατηγορία
ΜΑΛΔΙΒΕΣ, 4 νύχτες
Superior πακέτο
Deluxe πακέτο

Paradise Island 4*
Kurumba Resort 5*

Superior beach Bungalow
Superior room

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ, 3 νύχτες
Superior πακέτο
The Elizabeth Hotel 4*
Deluxe πακέτο
Orchard Hotel Singapore 5*

Superior room
Deluxe room

Πλήρη διατροφή
Ημιδιατροφή

Πρωινό
Πρωινό

Ταχύπλοο
Ταχύπλοο

Πριβέ
Πριβέ

Επιγραμματικό καθημερινό πρόγραμμα ΜΑΛΔΙΒΕΣ & ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
1η μέρα: Πτήση από Ελλάδα για τις Μαλδίβες
2η – 5η μέρα: Ελεύθερες ημέρες στις μαγευτικές ακτές
6η μέρα: Μαλδίβες – Πτήση για Σιγκαπούρη
7η μέρα: Σιγκαπούρη – Ξενάγηση της πόλης
8η & 9η μέρα: Ελεύθερες ημέρες στην πόλη, προτεινόμενες εκδρομές
10η & 11η μέρα: Σιγκαπούρη – Πτήση επιστροφής
Περιλαμβάνονται
Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση, φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων (440 €), αποσκευή &
χειραποσκευή, διαμονή & διατροφή στα ξενοδοχεία, ξενάγηση της Σιγκαπούρης (4ωρη), πακέτο νεόνυμφων στα
ξενοδοχεία με ειδική διακόσμηση και παροχές, μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο του Μάλε & Σιγκαπούρης,
24ωρο τηλέφωνο ανάγκης, ενημερωτικά έντυπα, ασφάλεια αστικής ευθύνης, ΦΠΑ
Δεν Περιλαμβάνονται
Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο, έξοδα προσωπικής φύσεως

Όνομα: Λιμνοθάλασσες και Αμμόλοφοι
Διάρκεια: 09 ημέρες – 07 διανυκτερεύσεις
Περίοδος: 10 Ιανουαρίου – 31 Οκτωβρίου 2019
Αεροπορική εταιρεία: Emirates
Αναχωρήσεις καθημερινά από Αθήνα & Θεσσαλονίκη
Ζήστε έναν φανταστικό συνδυασμό παρθένων εξωτικών νησιών στις Μαλδίβες και της ερυθράς ερήμου και
ασυναγώνιστης αγοράς του κοσμοπολίτικου Ντουμπάι.
ΤΕΛΙΚΗ Τιμή ανά άτομο

Τιμές & Παροχές
Περίοδος Διαμονής

10/ΙΑΝ – 30/ΑΠΡ

01/MAI – 31/ΙΟΥΛ

01 – 31/ΑΥΓ

01/ΣΕΠ – 31/ΟΚΤ

Superior πακέτο

2.180 €

1.980 €

2.060 €

2.040 €

Deluxe πακέτο

2.260 €

2.060 €

2.120 €

2.090 €

Προτεινόμενα Ξενοδοχεία ανά κατηγορία
ΜΑΛΔΙΒΕΣ, 4 νύχτες
Superior πακέτο
Paradise Island 4*
Deluxe πακέτο
Kurumba Resort 5*

Superior beach Bungalow
Superior room

ΝΤΟΥΜΠΑΙ, 3 νύχτες
Superior πακέτο
Deluxe πακέτο

Dlight room
Deluxe room

Dusit D2 Kenz 4*
Marriott Al Jaddaf 5*

Πλήρη διατροφή
Ημιδιατροφή

Ταχύπλοο
Ταχύπλοο

Πρωινό
Πρωινό

Πριβέ
Πριβέ

Επιγραμματικό καθημερινό πρόγραμμα ΜΑΛΔΙΒΕΣ & ΝΤΟΥΜΠΑΙ
1η μέρα: Πτήση από Ελλάδα για τις Μαλδίβες
2η – 5η μέρα: Ελεύθερες ημέρες στις μαγευτικές ακτές
6η μέρα: Μαλδίβες – Πτήση για Ντουμπάι
7η μέρα: Ντουμπάι – Σαφάρι 4x4 στους αμμόλοφους & παραδοσιακό βεδουίνικο δείπνο
8η μέρα: Ελεύθερη ημέρα στην πόλη με προτεινόμενες εκδρομές & θεματικά πάρκα
9η μέρα: Ντουμπάι – Πτήση επιστροφής
Περιλαμβάνονται
Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση, φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων (390 €), αποσκευή &
χειραποσκευή, διαμονή & διατροφή στα ξενοδοχεία, σαφάρι 4x4 στο Ντουμπάι με δείπνο, πακέτο νεόνυμφων στα
ξενοδοχεία με ειδική διακόσμηση και παροχές, μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο του Μάλε & Ντουμπάι,
24ωρο τηλέφωνο ανάγκης, ενημερωτικά έντυπα, ασφάλεια αστικής ευθύνης, ΦΠΑ
Δεν Περιλαμβάνονται
Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο, έξοδα προσωπικής φύσεως, δημοτικό φόρο διαμονής στο
Ντουμπάι, εσωτερική πτήση από την Θεσσαλονίκη (ή άλλο αεροδρόμιο) στην Αθήνα μετ’ επιστροφής (κόστος 150 €
άτομο)

Όνομα: Μαγικός βυθός & Ιπτάμενα χαλιά
Διάρκεια: 09 ημέρες – 07 διανυκτερεύσεις
Περίοδος: 10 Ιανουαρίου – 31 Οκτωβρίου 2019
Αεροπορική εταιρεία: Qatar Airways
Αναχωρήσεις καθημερινά από Αθήνα & Θεσσαλονίκη
Ανακαλύψτε το μαγικό βυθό γεμάτο κοράλλια και πολύχρωμα εξωτικά ψάρια και την άγρια ομορφιά των
αμμόλοφων και των ουρανοξυστών, με διαμονή στις σαγηνευτικές Μαλδίβες και την ανερχόμενη Ντόχα.
ΤΕΛΙΚΗ Τιμή ανά άτομο

Τιμές & Παροχές
Περίοδος Διαμονής

10/ΙΑΝ – 30/ΑΠΡ

01/MAI – 31/ΙΟΥΛ

01 – 31/ΑΥΓ

01/ΣΕΠ – 31/ΟΚΤ

Superior πακέτο

1.980 €

1.780 €

1.860 €

1.840 €

Deluxe πακέτο

2.060 €

1.860 €

1.920 €

1.890 €

Προτεινόμενα Ξενοδοχεία ανά κατηγορία
ΜΑΛΔΙΒΕΣ, 4 νύχτες
Superior πακέτο Paradise Island 4*
Deluxe πακέτο
Kurumba Resort 5*

Superior beach Bungalow
Superior room

ΝΤΟΧΑ, 3 νύχτες
Superior πακέτο
Deluxe πακέτο

Superior room
Superior room

Amari Doha 4*
Millennium Plaza Doha 5*

Πλήρη διατροφή
Ημιδιατροφή

Ταχύπλοο
Ταχύπλοο

Πρωινό
Πρωινό

Πριβέ
Πριβέ

Επιγραμματικό καθημερινό πρόγραμμα ΜΑΛΔΙΒΕΣ & ΝΤΟΧΑ
1η μέρα: Πτήση από Ελλάδα για τις Μαλδίβες
2η – 5η μέρα: Ελεύθερες ημέρες στις μαγευτικές ακτές
6η μέρα: Μαλδίβες – Πτήση για Ντόχα
7η μέρα: Ντόχα – Ξενάγηση της πόλης
8η μέρα: Ελεύθερη ημέρα στην πόλη με προτεινόμενες εκδρομές & θεματικά πάρκα
9η μέρα: Ντόχα – Πτήση επιστροφής
Περιλαμβάνονται
Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση, φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων (390 €), αποσκευή &
χειραποσκευή, διαμονή & διατροφή στα ξενοδοχεία, ξενάγηση της Ντόχα (4ωρη), πακέτο νεόνυμφων στα
ξενοδοχεία με ειδική διακόσμηση και παροχές, μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο του Μάλε & Ντόχα, 24ωρο
τηλέφωνο ανάγκης, ενημερωτικά έντυπα, ασφάλεια αστικής ευθύνης, ΦΠΑ
Δεν Περιλαμβάνονται
Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο, έξοδα προσωπικής φύσεως

Όνομα: Φυτείες τσαγιού & κοράλλια
Διάρκεια: 10 ημέρες – 07 διανυκτερεύσεις
Περίοδος: 10 Ιανουαρίου – 31 Οκτωβρίου 2019
Αεροπορική εταιρεία: Qatar Airways ή Turkish Airlines, Sri Lanka Airlines
Αναχωρήσεις καθημερινά από Αθήνα & Θεσσαλονίκη
Ένα συναρπαστικό οδοιπορικό στα καλύτερα σημεία που έχει να αναδείξει η Σρι Λάνκα, δίνοντας ιδιαίτερη
έμφαση στο πολιτιστικό θησαυρό της Βουδιστικής ενδοχώρας και των υπέροχων τοπίων της ενδοχώρας του
τροπικού νησιού, αφήνοντας στο τέλος τη μοναδική εξωτική ομορφιά των Μαλδιβών
ΤΕΛΙΚΗ Τιμή ανά άτομο

Τιμές & Παροχές
Περίοδος Διαμονής

10/ΙΑΝ – 31/MAΡ

01/ΑΠΡ – 30/ΙΟΥΝ

01/ΙΟΥΛ – 31/ΑΥΓ

01/ΣΕΠ – 31/ΟΚΤ

Superior πακέτο

2.170 €

1.900 €

2.045 €

1.930 €

Deluxe πακέτο

2.280 €

2.010 €

2.150 €

1.990 €

Προτεινόμενα Ξενοδοχεία ανά κατηγορία
ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ, 4 νύχτες
Χαμπαράνα (2 δ/ν)
Superior πακέτο Sigiriana Resort by Thilanka 4*
Deluxe πακέτο
Cinnamon Lodge 5*
ΜΑΛΔΙΒΕΣ, 3 νύχτες
Superior πακέτο Paradise Island 4*
Deluxe πακέτο
Kurumba Resort 5*

Κάντυ (1 δ/ν)
Suisse Hotel 4*
Earl’s Regency 5*

Superior beach Bungalow
Superior room

Κολόμπο (1 δ/ν)
Fairway Colombo 4*
Cinnamon Lakeside5*
Πλήρη διατροφή
Ημιδιατροφή

Διατροφή
Ημιδιατροφή
Ημιδιατροφή
Ταχύπλοο
Ταχύπλοο

Επιγραμματικό καθημερινό πρόγραμμα ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ & ΜΑΛΔΙΒΕΣ (ζητήστε αναλυτικό πρόγραμμα)
1η-2η μέρα – Πτήση από Ελλάδα για το Κολόμπο - Άφιξη και μεταφορά στη Χαμπαράνα
3η μέρα – Ολοήμερη εκδρομή, Σιγκιρίγια & Πολαναρούα
4η μέρα – Χαμπαράνα – Σπήλαιο & ναοί Ντάμπουλα – Ματάλε – Κάντυ (ξενάγηση της πόλης)
5η μέρα: Κάντυ – Κολόμπο, ξενάγηση της πόλης
6η μέρα: Κολόμπο – Πτήση για Μαλδίβες
7η-08η μέρα: Μαλδίβες (ελεύθερες ημέρες)
09-10η μέρα: Μαλδίβες – Πτήση επιστροφής για Ελλάδα
Περιλαμβάνονται
Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση, φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων (460 €), αποσκευή &
χειραποσκευή, διαμονή σε ξενοδοχεία, αναλυτικό καθημερινό πρόγραμμα περιηγήσεων στην Σρι Λάνκα με όλες τις
εισόδους σε αρχαιολογικούς χώρους, Ελληνόφωνος τοπικός ξεναγός στη Σρι Λάνκα (κατόπιν διαθεσιμότητας),
πακέτο νεόνυμφων, μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο του Μάλε στο θέρετρο, 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης,
ενημερωτικά έντυπα, ασφάλεια αστικής ευθύνης, ΦΠΑ
Δεν Περιλαμβάνονται
Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο, Έξοδα προσωπικής φύσεως, Τουριστική βίζα της Σρι Λάνκα

Όνομα: Παλάτια & ατόλες
Διάρκεια: 11 ημέρες – 08 διανυκτερεύσεις
Περίοδος: 10 Ιανουαρίου – 31 Οκτωβρίου 2019
Αεροπορική εταιρεία: Qatar Airways ή Turkish Airlines, Air India
Αναχωρήσεις καθημερινά από Αθήνα & Θεσσαλονίκη
Ένα συναρπαστικό οδοιπορικό στο Χρυσό Τρίγωνο της Ινδίας, όπου θα βιώσετε τον πολιτιστικό θησαυρό του
Ρατζαστάν, αφήνοντας στο τέλος τη χαλάρωση στις εξωτικές λευκές αμμουδιές των μαγευτικών Μαλδιβών!
ΤΕΛΙΚΗ Τιμή ανά άτομο

Τιμές & Παροχές
Περίοδος Διαμονής

15/ΙΑΝ – 30/ΑΠΡ

01/MAI – 31/ΙΟΥΛ

01 – 31/ΑΥΓ

01/ΣΕΠ – 31/ΟΚΤ

Superior πακέτο

2.050 €

1.820 €

1.960 €

1.910 €

Deluxe πακέτο

2.270 €

2.070 €

2.180 €

2.110 €

Προτεινόμενα Ξενοδοχεία ανά κατηγορία
ΧΡΥΣΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΙΝΔΙΑΣ, 5 νύχτες
Δελχί (2 δ/ν)
Superior πακέτο Radisson Udyog Vihar4*
Deluxe πακέτο
The Suryaa 5*

Τζαϊπούρ (2 δ/ν)
Park Regis 4*
Holiday Inn 5*

ΜΑΛΔΙΒΕΣ, 3 νύχτες
Superior πακέτο Paradise Island 4*
Deluxe πακέτο
Kurumba Resort 5*

Superior beach Bungalow
Superior room

Άγκρα (1 δ/ν)
The Retreat 4*
Crystal Sarovar5*

Διατροφή
Μεταφορά
Ημιδιατροφή
Οδική
Ημιδιατροφή
Οδική

Πλήρη διατροφή
Ημιδιατροφή

Ταχύπλοο
Ταχύπλοο

Επιγραμματικό καθημερινό πρόγραμμα ΧΡΥΣΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΙΝΔΙΑΣ & ΜΑΛΔΙΒΕΣ (ζητήστε αναλυτικό πρόγραμμα)
1η -2η μέρα – Πτήση από Ελλάδα για την Ινδία – Άφιξη και ξενάγηση στο Δελχί
3η μέρα – Δελχί - Τζαϊπούρ (Οδικά 265 Km/4-5 hrs)
4η μέρα – Τζαϊπούρ (ξενάγηση της πόλης)
5η μέρα – Τζαϊπούρ - Φατεχπούρ Σιχρί - Άγκρα (Οδικά 258 Km/5-6 hrs)
6η μέρα – Άγκρα-Δελχί (Οδικά 204 Km/2-3 hrs)
7η μέρα – Δελχί – Πτήση για Μαλδίβες
8η – 10η μέρα – Μαλδίβες (ελεύθερες ημέρες)
10-11η μέρα – Μαλδίβες – Πτήση επιστροφής για Ελλάδα
Περιλαμβάνονται
Αεροπορικό εισιτήριο σε οικονομική θέση, φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων (460 €), αποσκευή &
χειραποσκευή, διαμονή & διατροφή σε ξενοδοχεία, αναλυτικό καθημερινό πρόγραμμα περιηγήσεων στην Ινδία με
όλες τις εισόδους σε αρχαιολογικούς χώρους, πακέτο νεόνυμφων, μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο του
Μάλε στο θέρετρο, 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης, ενημερωτικά έντυπα, ασφάλεια αστικής ευθύνης, ΦΠΑ
Δεν Περιλαμβάνονται
Οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο, Έξοδα προσωπικής φύσεως, Τουριστική βίζα της Ινδίας

Αεροπορικά εισιτήρια & Επιβαρύνσεις των αεροποριών εταιρειών
Οι τιμές είναι υπολογισμένες με σημερινά ισχύοντα ναύλα της Qatar Airways, Turkish Airlines, Emirates από και
προς Αθήνα & Θεσσαλονίκη. H όποια διαφοροποίησή τους, επιβαρύνει τους πελάτες
Παρατηρήσεις: Οι αεροπορικοί ναύλοι είναι ειδικοί και ισχύουν για περιορισμένο αριθμό θέσεων
Κρατήσεις & Πληρωμές
Για την οριστική προκράτηση, απαιτείται προκαταβολή 35% της τελικής τιμής, μαζί με τα διαβατήρια ή ταυτότητες
των ταξιδιωτών και την υπογραφή της ταξιδιωτικής σύμβασης.
Η εξόφληση του πακέτου θα πρέπει να γίνει 30 ημέρες πριν την αναχώρηση, εκτός από την εορταστική περίοδο
20/12-10/1, όπου απαιτείται εξόφληση 45 ημέρες πριν την αναχώρηση.
Πολιτική ακυρωτικών
Σας ενημερώνουμε για την ευρύτερη πολιτική ακυρωτικών από τους προμηθευτές του πακέτου σας (αεροπορικές
εταιρείες, ξενοδοχεία, τοπικές υπηρεσίες). Δεν υπάρχει σταθερή τιμή ακυρωτικών, καθώς στα ατομικά πακέτα,
συνυπολογίζεται ο λόγος της ακύρωσης, το χρονικό διάστημα που έγινε και περίπτωση αλλαγής της κράτησης σε
εναλλακτικές ημερομηνίες. Γενικά, σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης μετά την πρώτη προκαταβολή, το κόστος
των ακυρωτικών ανέρχεται στα 100 € συνολικά. Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης μετά την έκδοση των
αεροπορικών εισιτηρίων, θα υπάρξουν ακυρωτικά από την αεροπορική εταιρεία, το ύψος των οποίων θα μας
κοινοποιηθεί αργότερα (από 100 € το άτομο μέχρι και ολόκληρος ο ναύλος). Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης
μετά την τελική εξόφληση του πακέτου, θα υπάρξουν 100% ακυρωτικά.
Ταξιδιωτικά έγγραφα
Τουριστική βίζα απαιτείται για την επίσκεψη στη Σρι Λάνκα και Ινδία. Δεν χρειάζεται βίζα για το ταξίδι σας στις
Μαλδίβες, Σιγκαπούρη, ΗΑΕ (Ντουμπάι), Κατάρ (Ντόχα). Το διαβατήριό σας θα πρέπει να μη λήγει εντός 6 μηνών
από την ημέρα άφιξης στον προορισμό. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν αρκετές κενές σελίδες στο διαβατήριό σας (για
τυχόν θεώρηση βίζας ή/και εισόδου-εξόδου από την χώρα που επισκέπτεστε). Όσοι ταξιδιώτες είναι αλλοδαποί και
δεν είναι κάτοχοι Ελληνικού διαβατηρίου, οφείλουν να επικοινωνούν κατ’ ιδίαν με την πρεσβεία της χώρας που
επιθυμούν να επισκεφθούν για να πληροφορηθούν για τις διαδικασίες έκδοσης βίζας (εφόσον αυτή απαιτείται).
Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση προβλήματος, που παρουσιαστεί με τα ταξιδιωτικά σας
έγγραφα την ημέρα της αναχώρησής σας ή εάν αλλάξει η σημερινή διαδικασία διατυπώσεων και εισόδου στις
Μαλδίβες.
Καιρικές συνθήκες – Πότε να ταξιδέψετε
Οι Μαλδίβες έχουν τροπικό κλίμα, το οποίο χαρακτηρίζεται από δύο κύριες περιόδους ή μουσώνες; ο ξηρός
βορειοανατολικός μουσώνας από Δεκέμβριο έως Μάρτιο και ο υγρός νοτιοδυτικό μουσώνας από Μάιο έως
Νοέμβριο, με περισσότερο δυνατούς ανέμους και βροχές. Απρίλιος είναι μεταβατικός μήνας με καθαρά νερά και
ζέστη. Η θερμοκρασία παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, γύρω στους 30°C. Φεβρουάριος έως
Απρίλιο είναι η θερμότερη περίοδος και τα θέρετρα έχουν υψηλή πληρότητα. Μέσα Δεκέμβρη έως αρχές
Ιανουαρίου είναι η ακριβότερη περίοδος, λόγω Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Η Κινέζικη Πρωτοχρονιά, η
περίοδος του Πάσχα και ο Αύγουστος επίσης έχουν υψηλότερες τιμές και πληρότητες. Οι τροπικές καταιγίδες είναι
πιθανές από το Μάιο έως το Νοέμβριο, αν και ο καιρός παραμένει ζεστός, ο ουρανός μπορεί να είναι
συννεφιασμένος και η υγρασία είναι υψηλή, ενώ η διαύγεια της θάλασσας παραμένει πολύ καλή. Είναι η περίοδος
με τις χαμηλότερες τιμές και γενικά έχει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα στα θέρετρα, εκτός του Αύγουστου.
Σρι Λάνκα - Ο προορισμός είναι ιδανικός για όλες τις περιόδους του χρόνου με σταθερές θερμοκρασίες και τέλεια
θάλασσα. Από το Μάιο έως τον Αύγουστο η νοτιοδυτική πλευρά της Σρι Λάνκα δίνει τροπικές βροχές, ενώ η ξηρή
περίοδος είναι από το Δεκέμβριο έως το Μάρτιο. Τον Οκτώβριο και Νοέμβριο μπορεί να σημειωθούν τροπικές
βροχές σε διάφορα σημεία της ενδοχώρας του νησιού. Το Κολόμπο και οι περιοχές με χαμηλό υψόμετρο έχουν
μεσαία θερμοκρασία τους 27°C.
Κάθε περίοδος είναι καλή για να επισκεφθείτε τη Σιγκαπούρη. Η πόλη, που βρίσκεται κοντά στον Ισημερινό, είναι
συνεχώς ζεστή (η θερμοκρασία δεν πέφτει ποτέ κάτω των 20°C) και υγρή και δίνει σχετικά σταθερές ετήσιες
βροχοπτώσεις. Οι πιο υγροί μήνες θεωρούνται Νοέμβριος με Ιανουάριο, όταν η θερμοκρασία είναι κατά δύο
βαθμούς χαμηλότερη, ενώ οι πιο ξηροί θεωρούνται Μάιος με Ιούλιο, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει
μεγάλη διαφορά μεταξύ των περιόδων.

Η περιοχή Ρατζαστάν της Ινδίας είναι γνωστή ως επαρχία ερήμου. Καιρικά χαρακτηρίζεται από ζέστη και ξηρασία,
ιδανικός προορισμός για να αποφύγετε το κρύο του χειμώνα. Το καλοκαίρι στο Ρατζαστάν είναι από τον Απρίλιο
μέχρι Ιούνιο, και αποτελεί την θερμότερη περίοδο του χρόνου, με θερμοκρασίες μεταξύ 32 οC-45οC. Αυτή είναι και η
δυσκολότερη καιρικά περίοδος, αν και θα πετύχετε τις καλύτερες προσφορές ξενοδοχείων. Η δεύτερη περίοδος,
τεχνικά γνωστή ως περίοδος μουσώνων (αν και στο Ρατζαστάν δε σημειώνονται πολλές βροχοπτώσεις) είναι από
τον Ιούλιο έως Σεπτέμβριο. Η θερμοκρασία πέφτει και ανεβαίνει η υγρασία. Η περίοδος είναι καλή για επίσκεψη,
καθώς ζωντανεύει η φύση και το τοπίο. Τρίτη περίοδος (μετά-μουσώνων) είναι ο Οκτώβριος και Νοέμβριος. Η μέση
υψηλότερη θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 32οC-38οC, ενώ μέση χαμηλότερη μεταξύ 18οC-22οC. Ίσως η καλύτερη
περίοδος για επίσκεψη, αλλά και ακριβότερη ξενοδοχειακά. Η τέταρτη περίοδος ή χειμώνας, είναι από το
Δεκέμβριο έως το Μάρτιο. Οι θερμοκρασίες κυμαίνονται μεταξύ 20 οC-30οC και αποτελεί επίσης δημοφιλή
τουριστική σεζόν. Τα πρωινά ίσως να είναι λίγο ψυχρά, οπότε να έχετε μαζί σας και κάτι ζεστό.
Η καλύτερη περίοδος για να επισκεφθείτε τα ΗΑΕ (Ντουμπάι ή Άμπου Ντάμπι) ή το Κατάρ (Ντόχα) είναι μεταξύ
Οκτωβρίου-Απριλίου, όταν οι θερμοκρασίες κυμαίνονται μεταξύ 20οC-30οC και η υγρασία είναι ελεγχόμενη. Τους
βασικούς καλοκαιρινούς μήνες, τον Ιούλιο και Αύγουστο, θα βρείτε τις καλύτερες προσφορές ξενοδοχείων και
μπορείτε να περάσετε πολυτελείς διακοπές, αλλά θα έχει πάρα πολύ ζέστη και πολύ υγρασία!
Σημαντικές Παρατηρήσεις
- Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ (€), κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο. Ενημερωθείτε αντίστοιχα για μονόκλινο/ τρίκλινο
- Είδος διατροφής: Ημιδιατροφή = Πρωινό και ένα γεύμα (μεσημεριανό ή δείπνο, χωρίς ποτά), Πλήρης διατροφή =
Πρωινό, μεσημεριανό και δείπνο (χωρίς ποτά), All Inclusive διατροφή = Πρωινό, μεσημεριανό και δείπνο & νερό,
καφέ/ τσάι, αναψυκτικά, αλκοολούχα ποτά* (Διαφέρει το πακέτο από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο)
- Δεν απαιτούνται εμβόλια ή άλλου είδους προληπτική αγωγή
- Μετά την επιβεβαίωση της κράτησης και σε περίπτωση ακύρωσης θα υπάρχουν ακυρωτικά με βάση τους
παραπάνω όρους εξόφλησης
- Τα ξενοδοχεία δέχονται πληρωμές με πιστωτική/ χρεωστική κάρτα ή μετρητά
- Check in στο δωμάτιο: 15.00 & Check out από το δωμάτιο: 11.00
- Φόρος διαμονή στο Ντουμπάι (πληρωτέος τοπικά)
Για διαμονή σε ξενοδοχείο 2* και 3* ημερήσιο κόστος AED 10,00 (περίπου 2,5 €) το άτομο τη νύχτα
Για διαμονή σε ξενοδοχείο 4* ημερήσιο κόστος AED 15,00 (περίπου 3,7 €) το άτομο τη νύχτα
Για διαμονή σε ξενοδοχείο 5* ημερήσιο κόστος AED 20,00 (περίπου 5 €) το άτομο τη νύχτα
- Μετά την επιβεβαίωση της κράτησης και σε περίπτωση ακύρωσης θα υπάρχουν ακυρωτικά
- Παιδιά έως 12 ετών συνήθως δικαιούνται έκπτωση στον αεροπορικό ναύλο & πιθανώς και από το ξενοδοχείο εξαρτάται από την πολιτική του εκάστοτε ξενοδοχείου
- Τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα δωμάτια με πρόσθετη κλίνη
- Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης των ξενοδοχείων με άλλα αντίστοιχης ή ανώτερης κατηγορίας σε
περίπτωση ανωτέρας βίας ή υπερκάλυψης δωματίων (overbooking)
- Οι τιμές των φόρων αεροδρομίων είναι βασισμένες στην τρέχουσα τιμή πετρελαίου
- Το τελικό κόστος των φόρων των αεροδρομίων θα επιβεβαιώνεται την ημέρα έκδοσης του αεροπορικού
εισιτηρίου
- Για να πάρετε το πακέτο νεόνυμφων θα πρέπει να έχετε μαζί σας τη ληξιαρχική πράξη γάμου και να την
υποδείξετε κατά την άφιξη στο ξενοδοχείο
- Οι τιμές συντάχθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες ισοτιμίες νομισμάτων. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των
νομισματικών ισοτιμιών, αεροπορικών ναύλων ή τιμών ξενοδοχείων/ τοπικών φόρων, η εταιρεία φέρει το
δικαίωμα αναπροσαρμογής της τελικής τιμής

