ΤΑΝΖΑΝΙΑ - ΖΑΝΖΙΒΑΡΗ
Αναχ.

11 ΗΜΕΡΕΣ

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο
solo traveller

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ
Tιμή
Μονοκλ

QATAR AIRWAYS

MOSHI| ALTEZZA LODGE
Moshi, Τανζανία

KARATU | MARERA VALLEY
LUXURY LODGE 4*
25/7

Karatu, Τανζανία

SERENGETI | OSINON CAMPS 4*
Serengeti National Park

ARUSHA | LUSH GARDEN HOTEL
Nairobi Rd, Arusha

Αερ. Εταιρία

3550
Τιμή No flight

2095

4050
Τιμή No
flight

2645

25/7 ΑΘΗΝΑ – ΝΤΟΧΑ 19.35 – 23.55
26/07 ΝΤΟΧΑ – ΚΙΛΙΜΑΝΤΖΑΡΟ 01.40 – 07.40
4/8 ΖΑΝΖΙΒΑΡΗ – ΝΤΟΧΑ 23.05 – 05.35
5/8 ΝΤΟΧΑ – ΑΘΗΝΑ 07.35 – 12.20
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

Δεν περιλαμβάνεται το κόστος εισόδων σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, εθνικά πάρκα, δραστηριότητες και μεταφορές
προς αυτές. Φιλοδωρήματα και tips σε οδηγό και ξεναγό.
Σημειώσεις για τις τιμές
Όλες οι τιμές είναι ανά άτομο για το σύνολο των περιλαμβανομένων
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!

