
 

ΓΥΡΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 

Tαξίδι στο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας. 

Η Κρήτη, μια «κιβωτός» σπάνιας φυσικής ομορφιάς, μεσογειακού 

πολιτισμού και ιστορίας. 

21-27 Ιουλίου 

Aναχωρήσεις από: 
 Λάρισα, Βόλο, Λαμία, Χαλκίδα, Πειραιά 

Ξενοδοχείο Πόλη αναχώρησης Τιμή 
  Λάρισα 385€ 

  Βόλος 375€ 

Hersonissos Central Hotel 3* Λαμία 370€ 

Ημιδιατροφή Χαλκίδα 365€ 

  Πειραιάς 360€ 

  Λάρισα 390€ 

  Βόλος 380€ 

Sergios Hotel 3* Λαμία 375€ 

Ημιδιατροφή Χαλκίδα 370€ 

  Πειραιάς 365€ 

  Λάρισα 395€ 

  Βόλος 385€ 

Evelyn Beach Hotel 4* Λαμία 380€ 

Ημιδιατροφή Χαλκίδα 375€ 

  Πειραιάς 370€ 

Αν κάποιος επιθυμεί καμπίνα η επιβάρυνση κατ’ άτομο ανά διαδρομή 

είναι για: 

➢ Δίκλινη καμπίνα (AB2) 28 € 

➢ Τρίκλινη καμπίνα (ΑΒ3) 20 € 

➢ Τετράκλινη καμπίνα (ΑΒ4) 20 €  

ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΩΡΑ 

ΛΑΡΙΣΑ (Κεντρική Πλατεία) 13:00 

ΒΟΛΟΣ (Κόμβος Βελεστίνου) 13:45 

ΛΑΜΙΑ (Travel Stop) 15:00 

ΧΑΛΚΙΔΑ (Σχηματάρι) 17:00 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ (Λιμάνι) 19:00 

 



Σημειώσεις: 

 • Τα παιδιά έως 6 ετών είναι ∆ΩΡΕΑΝ στα ξενοδοχεία και επιβαρύνονται μόνο με τα 

έξοδα μεταφοράς τα οποία ανέρχονται στα 100€ μετ’επιστροφής.  

• Τα παιδιά από 7-12 ετών έχουν έκπτωση 25% στη συνολική τιμή του πακέτου. 

 • Τα παιδιά από 13-18 ετών έχουν έκπτωση 10% στη συνολική τιμή του πακέτου.  

• Οι παιδικές εκπτώσεις γίνονται εφόσον τα παιδιά κοιμούνται σε sofa-bed (καναπές-

κρεβάτι) στο ίδιο διαμέρισμα με τους γονείς τους δηλαδή θα πρέπει να μένουν μαζί 

με 2 ενήλικες που θα πληρώσουν κανονική τιμή ενήλικα.  

• Το μονόκλινο έχει επιβάρυνση 40% στη συνολική τιμή του πακέτου.  

 

 

ΤΑΞΙΔΕΥΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 

Εδώ και 25 χρόνια οι ταξιδιώτες επιλέγουν το Safe Travel  για την ποιότητα 

των υπηρεσιών που τους προσφέρει, αλλά κυρίως για την ασφάλεια και τη 

σιγουριά με την οποία τους ταξιδεύει. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, το λέει και 

το όνομα μας. 

Είμαστε εδώ ακόμα και σε ακραίες συνθήκες, όπως αυτές του κορονοϊού, 

και σας περιμένουμε για να σχεδιάσουμε τα ταξιδιωτικά  σας όνειρα στην 

Ελλάδα και τον κόσμο, θεσπίζοντας νέους κανόνες με το όνομα, ¨Ταξιδεύω 

με ασφάλεια” 

➢ Eγγυόμαστε διπλανό κάθισμα άδειο στο λεωφορείο , εκτός αν είστε 

οικογένεια. 

➢ Αν προσβληθείτε από τον Covid-19 πριν ταξιδέψετε , ακόμα και 

όταν έχετε αποπληρώσει το ταξίδι, αναλαμβάνουμε όλα τα 

ακυρωτικά και μεταφέρουμε το ταξίδι σας οποιαδήποτε στιγμή 

νιώθετε καλά για να το πραγματοποιήσετε. 

➢ Δωρεάν ακύρωση της εκδρομής μέχρι 10 μέρες πριν την αναχώρηση 

για οποιοδήποτε λόγο. 

➢ Επιστροφή 100% των χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης της 

εκδρομής λόγω ανωτέρας βίας (ακόμα και 1 μέρα πριν την 

αναχώρηση). 

SAFE TRAVEL 

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 24 - ΛΑΡΙΣΑ 

ΤΗΛ. 2410.417775, 6973964124 

E-MAIL: info@safe-travel.gr 
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