
ΑΙΓΥΠΤΟΣ-ΚΑΙΡΟ-ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΝΕΙΛΟ 7 ΗΜΕΡΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ:

Αναχ.
Τιμή σε

 δίκλινο/ τρίκλινο/ solo 
traveller

Τιμή Μονόκλ. Αναχώρηση/ Επιστροφή

02/02 1050€ 1350€

Aegean Airlines
Αθήνα – Κάιρο 23.50 – 01.50 

& 
Aegean Airlines

Κάιρο –  Αθήνα 04.40– 06.40

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

Αναχ.
Τιμή σε

 δίκλινο/ τρίκλινο/ solo 
traveller

Τιμή Μονόκλ. Αναχώρηση/ Επιστροφή

02/02 1150€ 1450€

Aegean Airlines
Θεσσαλονίκη – Αθήνα 21.30 – 22.20

Αθήνα – Κάιρο 23.50 – 01.50 
& 

Aegean Airlines
Κάιρο –  Αθήνα 04.40– 06.40 

Αθήνα – Θεσσαλονίκη ( ATH – SKG ) 08.00 – 08.55

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΛΑΡΝΑΚΑ:

Αναχ.
Τιμή σε

 δίκλινο/ τρίκλινο/ solo 
traveller

Τιμή Μονόκλ. Αναχώρηση/ Επιστροφή

02/02 1050€ 1350€

Aegean Airlines
Λάρνακα – Αθήνα 20.40 – 22.25

Αθήνα – Κάιρο 23.50 – 01.50 
& 

Aegean Airlines
Κάιρο –  Αθήνα 04.40– 06.40

Αθήνα – Λάρνακα 08.00 – 09.40

Τιμές No Flight
 
Solo Traveller: 850€  
Σε δίκλινο ή τρίκλινο: 850€ 
Σε μονόκλινο: 1150€

Πληρωμή
• Προκαταβολή 350€ με την επιβεβαίωση της κράτησης.
• Εξόφληση το αργότερο 15 μέρες πριν την αναχώρηση του ταξιδιού. 
• Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί το ταξίδι για οποιοδήποτε λόγο τα χρήματα σας επιστρέφονται εξ 

ολοκλήρου.



Πολιτική αποσκευών

• 1 αποσκευή έως 23 κιλά. Το άθροισμα των διαστάσεων (ύψος + πλάτος + μήκος) δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 158 
cm.

• 1 χειραποσκευή έως 8 κιλά με μέγιστες διαστάσεις 55 x 40 x 23 cm

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.


