
 
 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

         Τιμές κατ’ άτομο για πακέτο ( αεροπορικά με φόρους - μεταφορές – διαμονή – διατροφή ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ξενοδοχεία 

 
δωμάτιο Διατροφή 

3 ημέρες  
2 νύχτες 

Κάθε 
Παρασκευή 

με επιστροφή 
Κυριακή 

4 ημέρες  
3 νύχτες 

Κάθε Πέμπτη 
με επιστροφή 

Κυριακή 

5 ημέρες 
4 νύχτες 

Κάθε Τετάρτη  
με επιστροφή 

Κυριακή 

Σημειώσεις 
προαιρετικό επιπλέον κόστος 

για ημιδιατροφή ή All Inclusive 

 

FRIENDS 3* Standard  Πρωινό 290 315 340 Ημιδιατροφή €8 / δείπνο 

MARAYA 4* 
Standard  Πρωινό 290 315 340 

Ημιδιατροφή €6 / δείπνο 
Superior Πρωινό 315 345 375 

MOUNTAIN PARADISE 4* | 
SUNRISE 4* 

Studio Πρωινό 295 320 345 
Ημιδιατροφή €8 / δείπνο 

Apartment Πρωινό 305 335 365 

ST. GEORGE SKI & SPA 4* 

Double Πρωινό 325 355 385 

Ημιδιατροφή €12 / δείπνο Studio Πρωινό 330 360 390 

Apartment Πρωινό 335 365 395 

GRAND ROYALE 4* |  
CASA KARINA 4* 

Studio Πρωινό 330 360 390 
Ημιδιατροφή €8 / δείπνο 

Apartment Πρωινό 335 365 395 

ST. GEORGE PALACE 4* 
Studio Πρωινό 330 360 390 

Ημιδιατροφή €8 / δείπνο 
Apartment Πρωινό 335 365 395 

GRAND HOTEL CASINO 4*  

Standard  Ημιδιατροφή - 415 475 

All Inclusive €20 / άτομο / ημέρα Deluxe Ημιδιατροφή - 435 500 

Apartment Ημιδιατροφή - 450 515 

ST. IVAN RILSKY 4* 
Standard Πρωινό 355 415 475 

Ημιδιατροφή €12 / δείπνο 
All Inclusive €24 / ημέρα 

Apartment Πρωινό 370 435 505 

REGNUM 5*  

J. Suite Πρωινό - 395 460 

Ημιδιατροφή €10 / δείπνο Ε. Suite Πρωινό - 425 475 

E. Suite Deluxe Πρωινό - 455 495 

LUCKY BANSKO 5* 
Studio Πρωινό 380 455 515 

Ημιδιατροφή €17 / δείπνο 
Apartment Πρωινό 400 485 565 

PREMIER 5* Executive Πρωινό 400 485 565 Ημιδιατροφή €17 / δείπνο 

 

BANSKO 
 

Αεροπορικά πακέτα 
Χειμώνας 2022 

 

   Αναχωρήσεις από Αθήνα, Ηράκλειο  

από 

€290 



 
 

Περιλαμβάνονται:   
 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με φόρους και βαλίτσα με Aegean 
 Μεταφορά από / προς αεροδρόμιο εξωτερικού 
 Διαμονή και διατροφή στα αναφερόμενα ξενοδοχεία 
 Δωρεάν μεταφορά στα λιφτ από τα mini van των ξενοδοχείων 
 Εκπτώσεις και προσφορές σε επιλεγμένα εστιατόρια και επιχειρήσεις στο Μπάνσκο με την κάρτα O2 
 Ελεύθερη χρήση των παροχών spa (πισίνα, σάουνα, χαμάμ, αίθουσα χαλάρωσης, γυμναστήριο) 
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης  
 Δώρο-επιταγή €10 κατ άτομο για επόμενες εκδρομές μας  
 Εκπτώσεις σε ενοικίαση εξοπλισμού Ski - Snowboard  από Ελληνική εταιρεία 

 
 
Δεν περιλαμβάνονται:  
 
- Εισιτήρια λιφτ , επιπλέον γεύματα και ποτά, προαιρετικές εκδρομές, προγράμματα σωματικής ευεξίας  
- Ταξιδιωτική ασφάλιση με επιπλέον κάλυψη ακύρωσης αναχώρησης  

 
 

Παρατηρήσεις 
 

 Οι τιμές είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο ή στούντιο ή διαμέρισμα.  

 Παιδιά έως 6 ετών είναι δωρεάν με επιβάρυνση τα αεροπορικά εισιτήρια  

 Παιδιά 7 - 12 ετών στο δωμάτιο των γονέων ( 2 )  σε πρόσθετο κρεβάτι έκπτωση 10% στην τιμή πακέτου 

 Το τρίκλινο δωμάτιο είναι δίκλινο με πρόσθετο πτυσσόμενο κρεβάτι ή καναπές που ανοίγει και γίνεται κρεβάτι 

 Στο ξενοδοχείο St. George ski την περίοδο 12-18/2 υπάρχει επιβάρυνση €10 το άτομο / νύχτα 

 Στο ξενοδοχείο Premier την περίοδο 4/2 – 6/3 υπάρχει επιβάρυνση €18 το άτομο / νύχτα 
 

 
 

Προαιρετικές εκδρομές : 

ΣΟΦΙΑ: Ολοήμερη εκδρομή στη Σόφια. Αναχώρηση νωρίς το πρωί. Άφιξη πανοραμική όσο και πεζή ξενάγηση για να 
γνωρίσουμε την πόλη και τα ενδιαφέροντα μνημεία της, όπως την εκκλησία του Νέφσκυ και την υπαίθρια αγορά με 
παλιά αντικείμενα και αντίκες, την Ρώσικη εκκλησία, τα παλιά ανάκτορα και σημερινή πινακοθήκη, το μνημείο των 
Ρώσων στρατιωτών, το παλιό Πανεπιστήμιο, την Γέφυρα των Αετών και άλλα. Για αγορές η Σόφια προσφέρει 
καταπληκτικές ευκαιρίες, αν σκεφθεί κανείς τα 5 mall. Αργά το απόγευμα θα επιστρέψουμε στο Μπάνσκο.  
Κόστος κατ άτομο : €20 
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, συνοδό, ξενάγηση 
 
ΜΠΛΑΓΚΟΕΒΓΚΡΑΝΤ:  
Ημερήσια εκδρομή στη μεγαλύτερη πόλη της Ν.Δ Βουλγαρίας με την μεγάλη αγορά της ,το πεζοδρομημένο κέντρο 
της ,την παλιά πόλη ,και τα όμορφα καφέ της δίπλα στον ποταμό Μπίστριτσα.  
Κόστος κατ άτομο : €15 
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, συνοδό 
 
ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΜΠΑΝΥΑ 
Επίσκεψη στα φυσικά ιαματικά λουτρά της ευρύτερης περιοχής του Μπάνσκο, όπου θα έχετε την ευκαιρία να 
χαλαρώσετε και να απολαύσετε τις ιδιότητες του νερού των πηγών σε ένα μαγευτικό περιβάλλον.  
Κόστος κατ άτομο : €15 
Περιλαμβάνει: Μεταφορά, χρήση του Σπα 
  

 

 
 
 
 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
Ο διεθνής ξενοδοχειακός κανονισμός ορίζει ότι μπορείτε να παραλάβετε το δωμάτιο σας μετά από 14:00 έως 15:00 (check in) 

και να το παραδώσετε το αργότερο μέχρι τις 12:00 (check out).  Οι τιμές ημιδιατροφής ( δείπνο ) που αναγράφονται στους 
τιμοκαταλόγους ισχύουν μόνο με κράτηση στο γραφείο μας. Στη reception του ξενοδοχείου η τιμή μπορεί να διαφέρει. 
Ενήλικες και παιδιά ταξιδεύουν υποχρεωτικά με ή ταυτότητα νέου τύπου με λατινικούς χαρακτήρες ή διαβατήριο νέου 
τύπου. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο διοργανωτής ή το συνεργαζόμενο γραφείο για την αδυναμία επίδειξης των 

ταξιδιωτικών εγγράφων κατά τον έλεγχο στα σύνορα. Οι κάτοχοι μη ελληνικών εγγράφων έχουν την ευθύνη για τη διέλευση 
των συνόρων. Οι υπηρεσιακές ταυτότητες δεν αποτελούν ταξιδιωτικό έγγραφο (στρατιωτικών, λιμενικών, πυροσβεστών). 
Παιδιά κάτω των 18 ετών που ταξιδεύουν με ένα γονέα χρειάζονται επικυρωμένη συγκατάθεση του άλλου γονέα. Παιδιά 

κάτω των 18 ετών που ταξιδεύουν χωρίς τους γονείς τους χρειάζονται επικυρωμένη συγκατάθεση και από τους δύο γονείς. 
Προ-κρατήσεις σε συγκεκριμένες θέσεις στο πούλμαν δεν γίνονται δεκτές εκτός περιπτώσεων που αφορούν λόγους υγείας. 

Οι θέσεις δεν είναι αριθμημένες και οι αποστάσεις μεταξύ των καθισμάτων είναι οι βασικές για την κατηγορία του οχήματος. 
Όλοι οι επιβάτες πρέπει να βρίσκονται στο προκαθορισμένο σημείο αναχώρησης τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την ώρα 

αναχώρησης, και είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη επιβίβασή τους στους ενδιάμεσους σταθμούς . Ο κάθε επιβάτης έχει 
δυνατότητα για 1 βαλίτσα και εξοπλισμό σκι ή snowboard . Η εταιρεία επιφυλάσσεται αναλόγως πληρότητας να αρνηθεί την 
μεταφορά 2ης βαλίτσας κατ άτομο. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για απώλεια αποσκευής ή αντικειμένων στο πούλμαν. Με βάση 
το νόμο που διέπει τις μεταφορές με πούλμαν, είναι υποχρεωτική η στάση για 25 - 45 λεπτά για κάθε 4 ώρες διαδρομής. Οι 

στάσεις για ξεκούραση που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της διαδρομής καθορίζονται με βάση αυτό το νόμο και 
επηρεάζονται από αστάθμητους παράγοντες όπως κίνηση και καιρικές συνθήκες. Οι δραστηριότητες στο βουνό δηλαδή Ski, 

Snowboard, έλκηθρο , περιήγηση δεν καλύπτονται με ασφάλεια ατυχήματος από το γραφείο, το οποίο δεν φέρει καμία 
ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού κατά τις δραστηριότητες αυτές. Ασφάλιση παρέχεται μόνο από ιδιωτική πρωτοβουλία 
κάθε ταξιδιώτη ή με την αγορά της κάρτας λιφτ του χιονοδρομικού ( αυτήν που περιλαμβάνει ασφάλεια ). Η συμμετοχή στο 
ταξίδι προϋποθέτει την ανάγνωση - κατανόηση και αποδοχή των παραπάνω καθώς και των γενικών όρων συμμετοχής όπως 

αναγράφονται στη σελίδα μας : https://www.oxygentours.gr/oroi-symmetochis/  
 

  Έκδοση τιμοκαταλόγου 8/1/2022 
                                       

 

https://www.oxygentours.gr/oroi-symmetochis/

