
ΙΟΡΔΑΝΙΑ 5 ΗΜΕΡΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 

Αναχ. Ξενοδοχείο
Τιμή σε

δίκλινο/ τρίκλινο/ 
solo traveller

Τιμή Μονόκλ. Αναχώρηση/ Επιστροφή

7, 14 & 
21/3

Petra Corner Hotel 3* 395 545
RYANAIR

Aθήνα-Αqaba 06.45-09.10
Αqaba-Aθήνα 21.10-23.45

Seven Wonders Luxury Camp 
σε βεδουίνικη σκηνή 445 595

Seven Wonders Luxury Camp 
σε bubble dome 525 675

Τιμές No Flight: 
Oι θέσεις είναι λίγες! Aν έρχεστε από προορισμό εκτός Αθήνας ζητήστε μας τιμή no flight στο info@worldpartytraveller.com

Πληρωμή μέσω κατάθεσης, πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας

Προκαταβολή 100€ με την επιβεβαίωση της κράτησης. Εξόφληση το αργότερο 8 μέρες πριν την αναχώρηση του 
ταξιδιού. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί το ταξίδι για οποιοδήποτε λόγο τα χρήματα σας επιστρέφονται εξ 
ολοκλήρου.

Σημειώσεις για τις τιμές
Σε δίκλινο/τρίκλινο: εσύ και η παρέα σου σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο.

Solo Traveller: Ειδικότητα μας! Αν δεν μπορεί να έρθει η παρέα σου μην ανησυχείς καθόλου! Έτσι κ αλλιώς θα 
γίνουμε αμέσως μια ομάδα - παρέα που δεν τελειώνει την τελευταία μέρα του ταξιδιού. Το δωμάτιο σου θα είναι δίκλινο 
(σπάνια τρίκλινο) με άτομο του ίδιου φύλου. Τώρα η απόφαση για ένα ονειρικό ταξίδι είναι μόνο δική σου.. join us! 

Μονόκλινο: Θέλεις να έρθεις στην παρέα μας αλλά να έχεις αποκλειστικά δικό σου δωμάτιο? Είναι λίγο πιο 
ακριβό αλλά γίνεται! 

Νο flight: περιλαμβάνουν όλες τις παροχές εκτός από τα αεροπορικά εισιτήρια και τη μεταφορά από/προς 
αεροδρόμιο. Ταξίδεψε από όποιο μέρος του κόσμου επιθυμείς, βγάλε μόνος σου ή με τη βοήθεια μας τα 
αεροπορικά εισιτήρια και συνάντησέ μας την 1η ημέρα του ταξιδιού!

Στην περίπτωση της πληρωμής με κάρτα εξοφλείται όλο το ποσό κατά την κράτηση.

Πολιτική αποσκευών:
 
• 1 προσωπικό αντικείμενο (40Χ30Χ20)
• 1 βαλίτσα έως 20 kg/ανά 2 άτομα.

Στην περίπτωση που κάποιος ταξιδεύει solo traveller: 1 χειραποσκευή έως 10kg

Κόστος χειραποσκευής RyanAir ανά διαδρομή: 
• με την κράτηση της εκδρομή σας 25 ευρώ 
• προσθήκη μετά την κράτηση 32 ευρώ (Διαστάσεις 55x40x20 cm έως 10kg)

Κόστος επιπλέον αποσκευής RyanAir ανά διαδρομή: 
• με την κράτηση της εκδρομή σας 35 ευρώ
• προσθήκη μετά την κράτηση 45 ευρώ (έως 20kg)

*Δυνατότητα δυο 10κιλων χειραποσκευών (αντί για μια 20 κιλών) με χρέωση 25 ευρώ, εφόσον η δήλωση 
γίνει με την κράτηση.


