
ΔΚΓΡΟΜΖ ΖM ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ ΑΝΑΥΩΡΖΔΗ
ΣΗΜΖ 

ΓΗΚΛΗΝΟΤ 

ΔΠΗΒΑΡΤΝΖ 

ΜΟΝΟΚΛΗΝΟΤ 
ΓΗΑΣΡΟΦΖ

ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ

Φόξνη  

Αζθάιεηα  

Βηδα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 

ΚΟΤΒΑ
9

ΠΗΣΗΑ & 

HTL 4*
   8/10, 15/10, 22/10, 25/10 995 €

Καηόπηλ 

δήηεζεο

1 πξωηλν &    

2 γεπκαηα
AF/LX/KL/ΣΚ 654 €

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 

ΚΟΤΒΑ 
9 4*& 5*    8/10, 15/10, 22/10, 25/10 1.095 € 380 €

Πξωηλό & 7 

γεύκαηα 
AF/LX/KL/ΣΚ 654 €

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 

ΚΟΤΒΑ 
9 5* & 4*    8/10, 15/10, 22/10, 25/10 1.195 € 380 €

Πξωηλό & 7 

γεύκαηα 
AF/LX/KL/ΣΚ 654 €

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 

ΚΟΤΒΑ 
9 5* & 4*    8/10, 15/10, 22/10, 25/10 1.295 € 380 €

Πξωηλό & 7 

γεύκαηα 
AF/LX/KL/ΣΚ 654 €

Αβάλα (Casa Particular ) 4 λύρηεο, ηελθνπέγθνο (Casa Particular ) 

1 λύρηα ,  Βαξαδέξν (Memories Varadero or similar*) 2 λύρηεο 

    ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ                                                   

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ'18                                                                                           

Δ’ ΔΚΓΟΖ    24/09/2018                                                                                                    

Αλαρωξήζεηο από Αζήλα                                                      

Οη Σηκέο είλαη θαη΄ άηνκν ζε δίθιηλν

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ

* ΣΟ TRAVEL LATINO EINAI TO ΜΟΝΑΓΗΚΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΖΝ KOYBA ΜΔ ΔΛΛΖΝΟΦΩΝΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ, 24 ΩΡΔ ΣΟ 24ΩΡΟ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΩΜΔΝΔ ΔΚΓΡΟΜΔ ΑΚΟΜΑ 

ΚΑΗ ΜΔ 2 ΑΣΟΜΑ 

Αβάλα (Ζotel Nacional 5* ) 4 λύρηεο, ηελθνπέγθνο (Hotel Jagua 4* ) 

1 λύρηα ,  Βαξαδέξν (Grand Memories Varadero 5* ) 2 λύρηεο 

* Όιεο νη αλαρωξήζεηο ηωλ πξνγξακκάηωλ είλαη από Αζήλα. Γηα ηελ εμππεξέηεζε ηωλ πειαηώλ-γξαθείωλ ηεο επαξρίαο, κπνξνύκε λα εμππεξεηήζνπκε κε εηζηηήξηα εζωηεξηθνύ όζνπο ην 

επηζπκνύλ κε ηελ αλάινγε ρξέωζε.

* Σα πξνγξάκκαηα κπνξνύλ λα ηξνπνπνηεζνύλ θαηόπηλ δήηεζεο θαη εθόζνλ είλαη εθηθηό, π.ρ αιιαγέο θαηαιπκάηωλ / αιιαγέο επηζηξνθώλ θιπ , κε ηελ αλάινγε ρξέωζε 

* Σα παθέηα βαζίδνληαη ζε εηδηθό λαύιν κε ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο ζε όινπο ηνπο πξννξηζκνύο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ηηκνθαηάινγν. ε πεξίπηωζε πνπ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν λαύιν δελ 

ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ζέζεηο γηα ηελ εκεξνκελία ηαμηδηνύ πνπ επηζπκεί ν πειάηεο, πξνζθέξεηαη ε δπλαηόηεηα επηβεβαίωζεο ηνπ παθέηνπ κε ηελ αληίζηνηρε επηβάξπλζε ζηνλ επόκελν 

δηαζέζηκν λαύιν, ε νπνία θαιύπηεηαη από ηνλ πειάηε.

ΑΘΖΝΑ: Βεξαλδέξνπ 30,  ΣΚ 104 32, Σει. 210 5200880 Fax 210 5200881  //  e mail: tlatino@otenet.gr    http : // www.travellatino.gr

* Όξνη ζπκκεηνρήο 
Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζην ηαμίδη, απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε  ε ιήμε ηωλ δηαβαηεξίωλ λένπ ηύπνπ (πνπ λα έρνπλ εθδνζεί από αζηπλνκηθό ηκήκα) λα είλαη κεγαιύηεξε ηωλ 6 κελώλ από ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ηαμηδηνύ .

ΑΡΗΘΜΟ ΔΗΓΗΚΟΤ ΖΜΑΣΟ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Δ.Ο.Σ. Νν 2246

* Αθπξώζεηο – Αιιαγέο
Μεηά ηελ εμόθιεζε θαη  έθδνζε ηνπ παθέηνπ δελ είλαη δπλαηή ε αθύξωζή ηνπ ρωξίο ηα αληίζηνηρα αθπξωηηθά (ηα νπνία κπνξεί λα είλαη κέρξη θαη 100%)  ζύκθωλα κε ηνπο θαλνληζκνύο πνπ 

δηέπνπλ ηνπο εηδηθνύο λαύινπο πνπ έρνπκε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηωλ πξνγξακκάηωλ από ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο καο ηνπ εμωηεξηθνύ. 

Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηηο αιιαγέο ζηηο εκεξνκελίεο – αιιαγέο νλνκάηωλ κεηά από ηελ έθδνζε ηωλ εηζηηεξίωλ δελ είλαη εθηθηέο. Οπνηαδήπνηε αιιαγή ή θαη αθύξωζε ζα πξέπεη λα δεηείηαη 

εγγξάθωο (κέζω email ή θαμ).

ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΣΡΑΠΔΕΖ: Ο Αξηζκόο Λνγαξηαζκνύ Σξαπέδεο πνπ κπνξείηε λα εκβάζεηε ρξήκαηα, γηα λα θάλεηε ηελ εγγξαθή ζαο είλαη: ALPHA BANK 

120-002320006081, IBAN: GR64 0140 1200 1200 0232 0006 081 ,     ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ: Μαθάθαο ηέθαλνο 

* Ο πειάηεο ζα πξέπεη εγγξάθωο (κε email ή θαμ) λα δεηεί θξάηεζε γηα ην παθέην πνπ ηνλ ελδηαθέξεη, ε δε εηαηξεία καο νθείιεη θαη απηή εγγξάθωο λα απαληήζεη γλωζηνπνηώληαο ην 

αλαιπηηθό πξόγξακκα κε ηα μελνδνρεία επηινγήο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δίλνληαο πξνζεζκία επηβεβαίωζεο ηεο θξάηεζεο θαη γλωζηνπνηώληαο ηελ πνιηηηθή αθπξωηηθώλ.

Μεηαμύ δε ηωλ δύν ζπκβαιιόκελωλ κεξώλ (ηνπ Travel Latino θαη ηνπ πειάηε) ζα ππνγξάθεηαη ύκβαζε Σαμηδίνπ ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη νη όξνη ζπκκεηνρήο ηνπ πειάηε.

Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ έθδνζε ηνπ παθέηνπ ε ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο Σαμηδίνπ από πιεπξάο πειάηε κε ππνγξαθή θαη εκεξνκελία απνδνρήο ηωλ όξωλ ζπκκεηνρήο.

Μέρξη ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ζα πξέπεη λα έρεη θαηαβιεζεί ζηνλ ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηεο εηαηξείαο καο ην πνζό ην νπνίν δεηείηαη (πξνθαηαβνιή ή εμόθιεζε). Με ηελ πιήξε εμόθιεζε 

ηνπ παθέηνπ, ε εηαηξεία καο ζα πξνβεί ζηελ έθδνζε θαη απνζηνιή ηνπ παθέηνπ.

Αβάλα (Inglaterra 4* ) 4 λύρηεο, ηελθνπέγθνο (Hotel Jagua 4* ) 1 

λύρηα ,  Βαξαδέξν (Grand Memories Varadero 5* ) 2 λύρηεο 

Αβάλα (Ζotel Nacional 5* ) 4 λύρηεο, ηελθνπέγθνο (Hotel Jagua 4* ) 

1 λύρηα,  Βαξαδέξν (Royalton Hicacos Lux 5* ) 2 λύρηεο 
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