Celestyal Olympia
4 ΝΤΥΣΔ
Πειπαιάρ , Ελλάδα - Μύκονορ , Ελλάδα Κοςζάνηαζι, (Έθεζορ) , Σοςπκία Πάημορ , Ελλάδα Ρόδορ , Ελλάδα
Ηπάκλειο, Ελλάδα ανηοπίνη , Ελλάδα Πειπαιάρ , Ελλάδα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΥΩΡΗΗ
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ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ
Η δηακνλή ζε θακπίλα ηεο επηινγήο ζαο.
Πιήξεο δηαηξνθή θαζεκεξηλά ζην θξνπαδηεξόπινην (πξσηλό, κεζεκεξηαλό, δείπλν)
Σα ιηκεληθά & ινηπά έμνδα 169€ ην
άηνκν. H ρξέσζε παξνρήο ππεξεζηώλ.
H κεηαθνξά κε πνύικαλ από ην πινίν ζην θέληξν ηεο Μπθόλνπ.
Η εθδξνκή ζην Κνπζάληαζη (Αξρ Έθεζνο KUS-02)
Η εθδξνκή ζηελ Ρόδν (RHO-01)
Παθέην Πνηώλ/Αλαςπθηηθώλ (ζε απεξηόξηζηε θαηαλάισζε)
Σν πξόγξακκα δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο επί ηνπ
πινίνπ. Αζθάιηζε – επαγγεικαηηθήο επζύλεο.

ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ
Οη πξναηξεηηθέο εθδξνκέο ζηα ππόινηπα ιηκάληα πξνζέγγηζεο.
Οη κεηαθνξέο από/πξνο ην ιηκάλη αλαρώξεζεο.
Σαμηδησηηθή αζθάιεηα πξνηείλεηαη).
Οη ππεξεζίεο ηνπ θέληξνπ αηζζεηηθήο θαη αλαδσνγόλεζεο.
Οη αγνξέο από ηα θαηαζηήκαηα ηνπ πινίνπ.
Πξνζσπηθά έμνδα θαη όηη δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηα πεξηιακβαλόκελα.

ΓΔΝΙΚΔ ΗΜΔΙΩΔΙ

Για ηην επιβεβαίωζη απαηηείηαη 140 € επξώ πξνθαηαβνιή αλά άηνκν θαη εμόθιεζε 30 εκέξεο πξηλ
ηελ αλαρώξεζε ηεο θξνπαδηέξαο.
Για ηιρ κπαηήζειρ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζε ρξνληθό δηάζηεκα κηθξόηεξν ησλ 30 εκεξώλ
απαηηείηαη άκεζε εμόθιεζε.
Για ηη ζςμμεηοσή ζαρ ζηελ αλσηέξσ θξνπαδηέξα είλαη απαξαίηεην λα έρεηε δηαβαηήξην ζε
ηζρύ ή αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα λένπ ηύπνπ κε ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο.
Για ηην ολοκλήπωζη ηεο θξάηεζεο θαη ζύκθσλα κε ηε πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο, είλαη απαξαίηεην
λα πξνζθνκίζεηε ηα πιήξε ζηνηρεία όισλ ησλ επηβαηώλ όπσο απηά αλαγξάθνληαη ζην (α)
Γηαβαηήξην (α)/ Σαπηόηεηα (εο) γηα ηελ νξζόηεηα ηελ έθδνζε θαη ηελ παξάδνζε ησλ εηζηηεξίσλ.
Σα παιδιά πος δεν έσοςν ηαπηόηεηα θαη ηαμηδεύνπλ θαη κε ηνπο δύν γνλείο ηνπο
ρξεηάδνληαη δηαβαηήξην ζε ηζρύ.
Σα παιδιά πος έσοςν αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα θαη είλαη κε ηνπο δύν γνλείο ηνπο ηαμηδεύνπλ θαλνληθά

Σα παιδιά πος ζςνοδεύονηαι από έλα γνλέα πξέπεη λα έρνπλ ηελ γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηνπ
άιινπ γνλέα γηα λα κπνξέζνπλ λα ηαμηδέςνπλ πιένλ ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ
Σα παιδιά πος ηαξιδεύοςν κε ινηπνύο ζπγγελείο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ γξαπηή ζπγθαηάζεζε
θαη ησλ δύν γνλέσλ γηα λα κπνξέζνπλ λα ηαμηδέςνπλ πιένλ ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ
Επιβάπςνζη μονόκλινων καμπίνων: νη εζσηεξηθέο θαη νη εμσηεξηθέο θακπίλεο έρνπλ επηβάξπλζε
100€ ζηηο ηηκέο αηόκνπ ελώ ε επηβάξπλζε γηα ηηο νπίηεο είλαη 380 €
Βπέθη από 3 μηνών έωρ 1,99 εηών όηαλ κνηξάδνληαη ηελ ίδηα θακπίλα κε δύν ελήιηθεο
πιεξώλνπλ ηα αθόινπζα: ηελ 3/4ήκεξε θξνπαδηέξα πιεξώλεη κόλν ηα ιηκεληθά & ινηπά έμνδα 127
€ ην θάζε βξέθνο Παιδιά από 2 έωρ 11,99 εηών όηαλ κνηξάδνληαη ηελ ίδηα θακπίλα κε δύν
ελήιηθεο πιεξώλνπλ ηα αθόινπζα: ηελ 4/5ήκεξε θξνπαδηέξα ην θάζε παηδί πιεξώλεη 250€ όπνπ
ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα ιηκεληθά & ινηπά έμνδα 139€
Πολιηική ακύπωζηρ
>45 εκέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε: επηζηξνθή ρξεκάησλ
44-31 εκέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε: 25% αθπξσηηθά επί ηνπ ζπλόινπ
30-16 εκέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε: 50% αθπξσηηθά επί ηνπ ζπλόινπ
15-08 εκέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε: 75% αθπξσηηθά επί ηνπ ζπλόινπ
07-00 εκέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε: 100% αθπξσηηθά επί ηνπ ζπλόινπ

