
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

Μετακινήσεις με καινούριο πολυτελές λεωφορείο, το οποίο πληροί όλες τις προδιαγραφές για άνετο
και ασφαλές ταξίδι με τήρηση όλων των υγειονομικών όρων
Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας 
διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο 
Αρχηγός - συνοδός του γραφείου
Καρτέλα θέσεων για το λεωφορείο για να κάθεστε σε διαφορετικά σημεία ανά διαδρομή και να μην σας
παίρνει κανείς τη θέση!
Ασφαλιστική κάλυψη προσαρμοσμένη στις σύγχρονες συνθήκες

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

Είσοδοι σε αξιοθέατα και φόροι διαμονής οι οποίοι πληρώνονται στην υποδοχή του ξενοδοχείου: ανά
άτομο/ανά ημέρα: 2 αστέρων 0,50€, 3 αστέρων 1,50€, 4 αστέρων 3,00€, 5 αστέρων 4,00€.
Δεν περιλαμβάνεται ασφάλιση covid .(αφορά το 70% της κάλυψης των εξόδων) Η ασφάλιση αυτή είναι
προαιρετική αλλά προτείνουμε να την πάρετε όσο ακόμα η πανδημία δεν έχει τελειώσει οριστικά. Για
να εξασφαλίσουμε για εσάς το καλύτερο αποτέλεσμα με ένα πλήρες πακέτο ασφάλισης, έχουμε έρθει σε
συμφωνία με την ΑΝΑΞ insurances προσφέροντας έναν συνδυασμό καλύψεων από την INTERAMERICAN
ιδιαίτερα σημαντικές οι καλύψεις για ακύρωση λόγω νόσησης πριν την αναχώρηση και η κάλυψη εξόδων
λόγω νόσησης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού Κόστος ανά άτομο : 20 ευρώ .
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Palatino 4*
Πάργα -  Kέντρο

Πρωινό 195 175 95 170 255

Πρωινό 
& Αναστάσιμο δείπνο 

& Πασχαλινό γεύμα
235 209 129 149 289

Olympic 4*
Πάργα -  Kέντρο

Πρωινό καθημερινά &
Μ.Παρασκευή :  Νηστίσιμο δείπνο
Μ.Σάββατο :  Αναστάσιμο δείπνο

Κυριακή Πάσχα :  Πασχαλινό γεύμα

265 245 95 175 359

TA ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ 
 Το Palatino φτιαγμένο με μεράκι και με προσοχή στην λεπτομέρεια, με τις τοιχογραφίες της Κνωσού στην είσοδο,
οδηγούν σε έναν άλλο κόσμο, όμορφο και επιβλητικό συνάμα. Διαμονή και υπηρεσίες που θα σας μείνουν αξέχαστες. Το
μυστικό είναι ότι επιστρέφοντας μετά από μια μέρα δραστηριοτήτων, σας δίνει την αίσθηση ότι γυρίζετε στο σπίτι και όχι
σε ένα τυπικό ξενοδοχείο.

 Tο ξενοδοχείο Parga Olympic είναι χτισμένο στην καρδιά της Πάργας σε ήσυχο μέρος και, σε απόσταση 250 μέτρων από
την παραλία. Ανακαινισμένο πλήρως το 2015, παρέχει υ υπηρεσίες και διαμονή υψηλών προδιαγραφών, προσφέροντας
μοναδικές ευκαιρίες για χαλάρωση και ηρεμία. Διαθέτει μπαρ, εστιατόριο και ένα από τα πιο όμορφα roof garden – cocktail
bar στην Πάργα. με καταπληκτική θέα στο γραφικό νησάκι της Πάργας και το βενετσιάνικο κάστρο.

Parga-Aktes Ioniou


