
ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ
ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ  

ΜΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΒΓΑΛΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΑΙΝΙΑ 

Απόκριες  2022 
 

ΤΙΡΑΝΑ, ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ, ΚΟΤΟΡ, ΜΠΟΥΤΒΑ,
ΕΛΜΠΑΣΑΝ, ΠΟΓΚΡΑΤΕΤΣ, ΚΑΡΥΤΣΑ



3-7 ΜΑΡΤΙΟΥ /  5 ΗΜΕΡΕΣ
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Αναχωρήσεις από Λάρισα, Κοζάνη, Καστοριά  

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΙΜΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

DELUXE HOTEL 4* 

265€ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

*Πατήστε στο όνομα κάθε ξενοδοχείου και δείτε φωτογραφίες και περισσότερες πληροφορίες 

(ΤΙΡΑΝΑ)

ANDRIA HOTEL 4* 
(ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ)

MOSKVA HOTEL 4* 
(ΜΠΟΥΤΒΑ)

http://www.booking.com/Share-P0B0F9
http://www.booking.com/Share-P0B0F9
http://www.booking.com/Share-QK4psSW
http://www.booking.com/Share-QK4psSW
http://www.booking.com/Share-4oroqb
http://www.booking.com/Share-4oroqb


Σημειώσεις Τιμοκαταλόγου:

•Τα παιδιά έως 6 ετών είναι ΔΩΡΕΑΝ 
• Τα παιδιά από 6-12 ετών έχουν έκπτωση 50% στη
συνολική τιμή του πακέτου. 
• Τα παιδιά από 12-18 ετών έχουν έκπτωση 10% στη
συνολική τιμή του πακέτου. 
• Η επιβάρυνση μονόκλινου δωματίου είναι 100€. 

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν:

•Μεταφορά με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας 
•Μία διανυκτέρευση στα Τίρανα, δύο διανυκτερεύσεις στο
Ντουμπρόβνικ και μια διανυκτέρευση στην Μπούτβα 
• Τέσσερα πρωινά σε πλούσιο μπουφέ, τέσσερα δείπνα 
• Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 
• Ξεναγός 
•Έμπειρος συνοδός
• ΦΠΑ 
•Ασφάλεια αστικής ευθύνης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΟΤ ΛΑΡΙΣΑΣ
0725Ε60000044300



Για ποιους λόγους να προτιμήσετε την εταιρεία μας:

•10 χρόνια εμπειρίας στο συγκεκριμένο προορισμό 
•Επιλεγμένα ξενοδοχεία κεντρικά (και όχι περίγυρω εκτός
πόλης,) που τηρούν όλες τις προδιαγραφές για άριστη διαμονή
•Πλούσιο πρόγραμμα και περιηγήσεις καθημερινά σε όλα αυτά
που αξίζει να δείτε
•Εξειδιξευμένους αρχηγούς και ξεναγούς που γνωρίζουν
άριστα τον  προορισμό 
•Πολυτελή και άνετα λεωφορεία   
•Πλήρης ενημέρωση πριν το ταξίδι και τι πρέπει να γνωρίζετε
για τον προορισμό



ΤΡΟΠΟΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ
2410-417775 - 6973696720 - 6973964124

ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

www.safe-travel.gr 

ΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ EMAIL ΣΤΟ 
info@safe-travel.gr
ή safe_travel@hotmail.com 

Με επίσκεψη στο γραφείο μας ή σε κάποιο
συνεργαζόμενο γραφείο.  



Δικαιούχος: Λευθέρης Ιώαννης

 
Για να κάνουμε κράτηση σε οποιαδήποτε εκδρομή, χρειαζόμαστε τα
ονοματεπώνυμα, την πόλη αναχώρησης, τον αριθμό των ατόμων, το
ξενοδοχείο που θα επιλέξετε, και ένα κινητό επικοινωνίας. Για να είναι
έγκυρη η κράτηση χρειαζόμαστε άμεσα και μια προκαταβολή από 50€ το
άτομο ενώ η εξόφληση του ταξιδιού θα πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι
5 ημέρες πριν την αναχώρηση της εκδρομής.
 

Διαδικασία κράτησης εκδρομικού πακέτου

Πολιτική ακύρωσης εκδρομικού πακέτου
Δωρεάν ακύρωση του ταξιδιού εώς και 7 ημέρες πριν την αναχώρηση. Σε
περίπτωση που ακυρώσετε σε λιγότερες από 7 ημέρες πάλι δεν χάνετε τα
χρηματά σας και μεταφέρονται σε άλλο ταξίδι οργανωμένο αποκλειστικά
με το γραφείο μας. Επιστροφή χρημάτων για ακύρωση της εκδρομής για
λόγους ανωτέρας βίας - COVID 19.

Τρόποι πληρωμής εκδρομικού πακέτου  

• Με κατάθεση ή με e-banking σε τραπεζικό λογαριασμό του γραφείου
μας.

Τράπεζα Πειραιώς 6255/010481228
IBAN: GR7601712550006255010481228

• Με μετρητά ή χρεωστική/πιστωτική κάρτα στο
γραφείο μας ή σε κάποιο συνεργαζόμενο γραφείο 
• Μέσω Viva Wallet ή με τη χρήση του Freedom pass  

   



ΑΓΑΠΑΜΕ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ ΜΕ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 1995


