Αναχ.

Ημέρες

2κλινο

Ιούνιος 21 , 2022

12

3.070,00 €

3κλινο

4κλινο

Φόροι/επίναυλοι Φιλοδωρήματα
Διαφορά
Μονόκλινου ESTA/ασφάλιση
Αχθοφορικά
Covid-19

2.950,00 € 2.880,00 € 1.190,00 €

795,00 €

Δυτικός Καναδάς , Βραχώδη Όρη

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
• Όλες οι τιμές είναι κατ άτομο και έχουν υπολογιστεί με βάση τις ισχύουσες τιμές των
αεροπορικών ναύλων και ξενοδοχείων.
• Το πρωινό στις ΗΠΑ δεν περιλαμβάνεται στην τιμή του δωματίου .Η παιδική τιμή υπολογίζεται
στην τιμή 2 κλινου και ισχύει για ηλικίες 2- 12 ετών, στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες.
• ΦΟΡΟΙ/ΑΣΦΑΛΕΙΑ/ESTA/ETA Το κόστος περιλαμβάνει τους φόρους, επίναυλο καυσίμων,
τοπικούς φόρους, ειδική ταξιδιωτική ασφάλιση Covid-19 & ποσό χρέωσης ESTA.
• Η έκπτωση SMART PRICE ισχύει για έγκαιρες κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν για τα
πρώτα 7 ή 10 άτομα.
• ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ Το κόστος περιλαμβάνει τα αχθοφορικά και φιλοδωρήματα ανά επιβάτη και
είναι υποχρεωτικά. Καλύπτουν αχθοφορικά Ξενοδοχείων, φιλοδωρήματα οδηγών κτλ. και εισόδους
εκεί που αναφέρετε στα αναλυτικά προγράμματα. .ΔΕΝ καλύπτουν φιλοδώρημα Αρχηγού/Ξεναγού.
• Απαραίτητη για την είσοδο στις ΗΠΑ & Καναδά είναι η έγκριση ESTA & eTA αντίστοιχα
(Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα).
Ζητήστε από εμάς τη συμπλήρωση της αίτησης με την εγγραφή σας στην εκδρομή.
1. Εφ όσον έχετε ταξιδέψει σε ΣΥΡΙΑ,ΙΡΑΚ,ΙΡΑΝ, ΣΟΥΔΑΝ, ΛΙΒΥΗ, ΣΟΜΑΛΙΑ,
ΥΕΜΕΝΗ & Βόρεια Κορέα μετά από την 1η Μαρτίου 2011 θα χρειαστείτε Βίζα για τις
ΗΠΑ. Για λόγους ασφαλείας τα στοιχεία σας θα σταλούν πρώτα στην Manessis Travel
(http://esta.manessistravel.gr/) για έλεγχο προτού καταχωρηθούν για την αίτηση ESTA.
2. Η σειρά των δραστηριοτήτων του προγράμματος είναι ενδεικτική. Ανάλογα µε την
ημερομηνία, ώρα αναχώρησης, διάρκεια ταξιδιού, αργίες, ώρες πτήσεων και για όποιον
άλλον λόγο κριθεί απαραίτητο, ενδέχεται να τροποποιηθεί, πάντα για την καλύτερη
διεξαγωγή του και χωρίς παραλείψεις.
3. Στις υπερατλαντικές πτήσεις η πρώτη αποσκευή κατ’ άτομο (μέχρι 23 κιλά) είναι δωρεάν.
Με EMIRATES & TURKISH 2 αποσκευές δωρεάν. Σε περίπτωση που το γκρουπ είναι
κάτω από 10 άτομα δικαιούστε μόνον μια αποσκευή
4. Στις εσωτερικές πτήσεις υπάρχει χρέωση από την πρώτη αποσκευή και υπολογίζεται ανά
διαδρομή στα $30-35
5. Στις ΗΠΑ και στον Καναδά το 3κλινο/4κλινο δωμάτιο αποτελείται από δύο διπλά κρεβάτια.
6. Όλες οι τιμές είναι κατά άτομο σε Ευρώ και έχουν υπολογιστεί με βάση τις ισχύουσες
ισότιμες/τιμές των αεροπορικών ναύλων και ξενοδοχείων. Οι αεροπορικές εταιρείες και τα
ξενοδοχεία που αναφέρονται είναι τα συνήθη συνεργαζόμενα και οριστικοποιούνται 16
ημέρες πριν την αναχώρηση
7. Δυνατότητα επιπλέων ασφάλισης με αυξημένες παροχές και κάλυψη από πανδημική νόσο
όπως η COVID 19 στο εξωτερικό . Καλύπτονται άτομα που δεν έχουν υπερβεί το 70ο έτος

$ 180

της ηλικίας .Η ασφάλιση πρέπει να έχει γίνει τουλάχιστον 20 μέρες προ ταξιδιού και το
κόστος υπολογίζετε περίπου στο 6,77 % της αξίας της εκδρομής .

