
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΜΕ 6ΜΗΝΗ ΙΣΧΥ
  ➡ Health Declaration Form Maldives - την οποία αναλαμβάνουμε επίσης

εμείς .
➡ Δυνατότητα προσφοράς και για περισσότερα ξενοδοχεία όπως το Four
Season . Angzana Velararu Resort . Dust Thani . W Maldives . Park Hyatt .

Gillangantahi Kudadoo Maldives Private Island
 Ζητήστε μας προσφορά.



ΈΚΔΟΣΗ ‘Β – 16/11/2022 
*Με κάθε νέα έκδοση τιμοκαταλόγου καταργείται η προηγούμενη* 

Περιλαμβάνονται: 
-Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με την Turkish Airlines 
-Διαμονή 5 νύχτες σε ξενοδοχείο της επιλογής σας 
-Μεταφορές από / προς το αεροδρόμιο 

του πιστοποιητικού γάμου 
-Ενημερωτικό υλικό του προορισμού 
-Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
- Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου 
- 24ωρο τηλέφωνο ανάγκης 
Δεν περιλαμβάνονται 
- Φόροι και επίναυλοι καυσίμων από Αθήνα: 460€ 
- Από Θεσσαλονίκη: Turkish 450€ 
- Οτιδήποτε ρητά δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα 
Σημαντικές σημειώσεις: 
- Για το διάστημα 30/06-15/ 09/22 και για αναχωρήσεις με Turkish Airlines υπάρχει επιβάρυνση 100 ευρώ 
- Επιβάρυνση οικονομικότερου ναύλου προσφοράς για πτήσεις Emirates / Qatar Airways 145€ ανά άτομο 
Σημειώσεις 
-οι τιμές είναι υπολογισμένες στη χαμηλότερη τιμή αεροπορικών ναύλων από Αθήνα με Τurkish Airlines και 
ισχύουν για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Δυνατότητα επιλογής πτήσεων με Emirates, Qatar, Etihad με 
αντίστοιχη προσαύξηση. Δυνατότητα αναχώρησης από άλλη πόλη της Ελλάδας με εσωτερική πτήση με 
αντίστοιχη επιβάρυνση. 

-Επιπλέον παροχές στους Νεόνυμφους (εντός 6 μηνών από τον γάμο) ανάλογα το κατάλυμα, με την επίδειξη 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1) All Incusive πρωινό, γεύμα, δείπνο, αναψυκτικά, καφέδες, μπύρα ,κρασί κτλ. 
2) Όλες οι τιμές είναι κατ' άτομο σε € (ευρώ) και έχουν υπολογισθεί με βάσει σημερινές νομισματικές ισοτιμίες (1€ = 0,99USD), καθώς και τις
τιμές ξενοδοχείων και αεροπορικών ναύλων που ισχύουν την ημέρα έκδοσης του τιμοκαταλόγου. Οποιαδήποτε αλλαγή στον επίναυλο
καυσίμων ΕΠΙΦΕΡΕΙ ανάλογη προσαύξηση της τιμής των φόρων 
3) Σε περίπτωση διαφοροποίησης των νομισματικών ισοτιμιών, αεροπορικών ναύλων ή τιμών ξενοδοχείων η εταιρία μας φέρει δικαίωμα
ανάλογης αναπροσαρμογής των τιμών. Οποιαδήποτε διαφορά ναύλου, λόγω διαθεσιμότητας αεροπορικών θέσεων επιβαρύνει τον πελάτη. 
4) Παιδιά έως 12 ετών συνήθως δικαιούνται έκπτωση από τον αεροπορικό ναύλο και ενδεχομένως και από το ξενοδοχείο. 
5) Τρίκλινα δεν υφίστανται και δεν συνιστώνται καθώς ουσιαστικά είναι δίκλινα δωμάτια με πρόσθετη κλίνη . 
6) Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης των ξενοδοχείων με άλλα αντίστοιχης ή ανώτερης κατηγορίας σε περίπτωση ανωτέρας
βίας ή υπερκάλυψης δωματίων. 
7) Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα περιλαμβάνεται Ασφάλεια Αστικής επαγγελματικής ευθύνης . 
8) Για την επικύρωση της κράτησης απαιτείται προκαταβολή ύψους 40% επί του συνόλου 
9) Εξόφληση 20 ημέρες πριν την αναχώρηση του ταξιδιού 
10) Το τελικό κόστος των φόρων των αεροδρομίων θα επιβεβαιώνεται την ημέρα έκδοσης του αεροπορικού εισιτηρίου 



 
ΧΑΛΑΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ: Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια για να διαπιστώσουμε ότι οι παραδεισένιες παραλίες που 
είδαμε στις μπροσούρες, δεν ήταν photoshop αλλά πραγματικότητα που βρίσκεται λίγα μέτρα στην κυριολεξία από το δωμάτιο 
μας όπου μπορούμε να κολυμπήσουμε στα πεντακάθαρα γαλαζοπράσινα νερά, συντροφιά με τα ψάρια. Μην παραλείψετε την 
χρήση αντηλιακού. 
ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ: Οι καταδύσεις στις Μαλδίβες είναι ίσως η πιο διαδεδομένη δραστηριότητα των επισκεπτών, λόγω 
του ελκυστικού βυθού και τις πλούσιας θαλάσσιας ζωής Πάνω από χίλια είδη ψαριών, αμέτρητα κοράλλια και άλλα υποβρύχια 
πλάσματα κατοικούν στα νερά των Μαλδίβων .Δεν χρειάζεται να είστε επαγγελματίας δύτης για να απολαύσετε τις Μαλδίβες. 
Όλα τα θέρετρα διαθέτουν εξοπλισμό και τη δυνατότητα να αποκτήσετε από τη βασική έως και προηγμένη κατάρτιση σε υψηλού 
επιπέδου εγκαταστάσεις καταδύσεων. Μην το χάσετε!!! 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΕΛΦΙΝΙΩΝ: Η παράσταση δελφινιών είναι μια επίδειξη ακροβατικών, από τα δελφίνια που σε συνεργασία με τους 
έμπειρους εκπαιδευτές τους, προσφέρουν ένα υπερθέαμα το οποίο αξίζει πραγματικά τον κόπο να απολαύσετε. Ενημερωθείτε 
από τον πράκτορα σας ή επί τόπου στο ξενοδοχείο σας για τον τρόπο κράτησης. 
ΨΑΡΕΜΑ ΣΤΙΣ ΜΑΛΔΙΒΕΣ: Οι Μαλδίβες περικλείονται από 99% θάλασσα και υπάρχει τεράστια ποικιλία και ποσότητα αλιεύσιμων 
ψαριών. Αυτό είναι ένα ακριβό άθλημα, αν και μπορείτε να αντισταθμίσετε το κόστος ζητώντας από τους Σεφ στο ξενοδοχείο 
να μαγειρέψουν τα αλιεύματά σας στο τέλος της ημέρας. Τα πληρώματα είναι συνήθως πολύ έμπειρα και ενθουσιώδη και 
μπορούν να μας βοηθήσουν με την τεχνολογία ραντάρ και η καλή ψαριά είναι σίγουρη… Οι αφοσιωμένοι ψαράδες ρωτήστε 
στο θέρετρο σας για τον διαθέσιμο εξοπλισμό και το κόστος. 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟ ΝΗΣΙ: Είναι πραγματικά πανεύκολο να μεταβείτε με καραβάκι για ημερήσια εκδρομή σε κάποιο 
γειτονικό νησάκι ή ακόμα και να κανονίσετε πριβέ γεύμα ή κολύμπι σε νησάκι στο οποίο θα είστε εντελώς μόνοι, χωρίς φύλλα 
συκής… 
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΑΛΕ: Η εξερεύνηση της πρωτεύουσας είναι πραγματικά κάτι πολύ ενδιαφέρον, σε μια κοινότητα 80.000 ψυχών 
που στοιβάζονται πάνω σε ένα μικροσκοπικό νησάκι που φαίνεται σχεδόν να επιπλέει, περίπου 800 χιλιόμετρα από την επόμενη 
πλησιέστερη μητρόπολη. Υπάρχει μια πραγματική γοητεία στις πολυσύχναστες αγορές και διαδρόμους, τα τζαμιά και τα (χωρίς 
αλκοόλ)μπαρ. Οι αρχές είναι ελαφρώς ευαίσθητες για τη λήψη φωτογραφιών των "σημαντικών κτιρίων" και ατόμων οπότε καλό 
είναι να ζητήσετε την άδεια πριν πατήσετε το κλείστρο. 
ΣΕΡΦΙΝΓΚ: Η σύλληψη ενός κύματος στις Μαλδίβες απαιτεί κάποια προσπάθεια, αλλά αξίζει περισσότερο. Η σεζόν διαρκεί 
περίπου από τον Μάρτιο μέχρι τον Νοέμβριο και μόνο λίγες καλές περιοχές surf βρίσκονται στην τουριστική ζώνη. Οι Surfers 
πρέπει να επιλέξουν ένα θέρετρο κοντά σε περιοχή με κύματα η να ενοικιάσουν εκδρομή και να ταξιδέψουν. 
WATER SPORTS: Τα περισσότερα θέρετρα στις Μαλδίβες διαθέτουν εγκαταστάσεις για θαλάσσια σπορ και εξοπλισμούς για 
θαλάσσιο σκι, μπανάνα, τζετ σκι και άλλες δραστηριότητες. 
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ : Υπάρχουν αρκετά θέρετρα που είναι κατάλληλα για οικογένειες  και διαθέτουν KIDS CLUB με 
πλούσιο πρόγραμμα παιδικών δραστηριοτήτων ώστε να κάνουν τις διακοπές των παιδιών δημιουργικές και

συναρπαστικές  και των γονέων ξεκούραστες . Για περισσότερες πληροφορίες ρωτήστε μας. 

ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΣΤΙΣ ΜΑΛΔΙΒΕΣ; 

 ΜΗΤΕ: 0725E60000074701
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