
SUNNY BEACΗ

ΤΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 

Αγίου Πνεύματος 2022 
 

ΑΓΧΙΑΛΟΣ - ΣΩΖΟΠΟΛΗ - ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ 

 ΒΑΡΝΑ - ΜΟΝΗ ΑΛΑΤΖΑ - ΠΥΡΓΟΣ - ΣΟΦΙΑ



9-13 ΙΟΥΝΙΟΥ /  5 ΗΜΕΡΕΣ
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχωρήσεις από Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη,
 Καβάλα, Κομοτηνή  

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΜΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

HOTEL TRAKIA 
GARDEN 3*

190€ ΠΡΩΙΝΟ

230€ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

RENA HOTEL 4* 260€ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

AVENUE DELUXE 
HOTEL 4* 280€ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

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

Η διανυκτέρευση στην Σόφια γίνεται στο ξενοδοχείο  NOVOTEL 4*

HOTEL LOTUS 3*

http://www.booking.com/Share-LMoLIv
http://www.booking.com/Share-LMoLIv
http://www.booking.com/Share-LMoLIv
http://www.booking.com/Share-OyXfto
http://www.booking.com/Share-OZDjM0
http://www.booking.com/Share-OZDjM0
http://www.booking.com/Share-OZDjM0
http://www.booking.com/Share-qefOFcR
https://www.booking.com/hotel/bg/lotus.el.html?label=lotus-GhUL6c9Skye4Rvv8sjJ*MASM384130063092%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atikwd-13925326125%3Alp9061570%3Ali%3Adem%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YdK51rZczkDIIFcISQDJ03M&sid=cdb890064d27c24ade0477366da93748&gclid=CjwKCAjw682TBhATEiwA9crl37M40jFvYk6A1XOAyKRoqHZbD3k5Nw8VBweYijObO8yTIFChDdNvkBoCDj4QAvD_BwE&aid=311101&ucfs=1&arphpl=1&dest_id=900039405&dest_type=city&group_adults=2&req_adults=2&no_rooms=1&group_children=0&req_children=0&hpos=1&hapos=1&sr_order=popularity&srpvid=478c5cfaf4470415&srepoch=1651756407
https://www.booking.com/hotel/bg/lotus.el.html?label=lotus-GhUL6c9Skye4Rvv8sjJ*MASM384130063092%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atikwd-13925326125%3Alp9061570%3Ali%3Adem%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YdK51rZczkDIIFcISQDJ03M&sid=cdb890064d27c24ade0477366da93748&gclid=CjwKCAjw682TBhATEiwA9crl37M40jFvYk6A1XOAyKRoqHZbD3k5Nw8VBweYijObO8yTIFChDdNvkBoCDj4QAvD_BwE&aid=311101&ucfs=1&arphpl=1&dest_id=900039405&dest_type=city&group_adults=2&req_adults=2&no_rooms=1&group_children=0&req_children=0&hpos=1&hapos=1&sr_order=popularity&srpvid=478c5cfaf4470415&srepoch=1651756407
https://www.booking.com/hotel/bg/lotus.el.html?label=lotus-GhUL6c9Skye4Rvv8sjJ*MASM384130063092%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atikwd-13925326125%3Alp9061570%3Ali%3Adem%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YdK51rZczkDIIFcISQDJ03M&sid=cdb890064d27c24ade0477366da93748&gclid=CjwKCAjw682TBhATEiwA9crl37M40jFvYk6A1XOAyKRoqHZbD3k5Nw8VBweYijObO8yTIFChDdNvkBoCDj4QAvD_BwE&aid=311101&ucfs=1&arphpl=1&dest_id=900039405&dest_type=city&group_adults=2&req_adults=2&no_rooms=1&group_children=0&req_children=0&hpos=1&hapos=1&sr_order=popularity&srpvid=478c5cfaf4470415&srepoch=1651756407


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 80€. 

Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν:

•Μεταφορά με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας 
• Τρείς διανυκτέρευσεις στην Ηλιόλουστη Ακτή (sunny beach) σε ένα
από τα επιλεγμένα ξενοδοχεία του τιμοκαταλόγου
• Μία διανυκτέρευση στη Σόφια σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 
• Τέσσερα πρωινά σε πλούσιο μπουφέ, τέσσερα δείπνα 
• Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 
• Ξεναγός 
• ΦΠΑ 
•Ασφάλεια αστικής ευθύνης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΟΤ ΛΑΡΙΣΑΣ
0725Ε60000044300



Για ποιους λόγους να προτιμήσετε την εταιρεία μας:

•10 χρόνια εμπειρίας στο συγκεκριμένο προορισμό
• Διαμονή στην καρδιά του καλοκαιριού στην Ηλιόλουστη Ακτή
και όχι τριγύρω σε άλλες περιοχές
•Επιλεγμένα ξενοδοχεία στην καρδιά του Sunny Beach τα
οποία τηρούν όλες τις προδιαγραφές για τις τέλειες διακοπές
•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  
•Διαμονή στην Σόφια στην επιστροφή για να είναι το ταξίδι πιο
ξεκούραστο
•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. (Ανάλογα την πόλη) 



 
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 100€ 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

Δικαιούχος: Λευθέρης Ιώαννης

• 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


