Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά ειςιτιρια οικονομικισ κζςθσ, Φόροι αεροδρομίων & καυςίμων, 5 διανυκτερεφςεισ με τθν
αντίςτοιχθ διατροφι, Μεταφορζσ από και προσ το αεροδρόμιο, Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ, Ενθμερωτικά ζντυπα, ΦΠΑ

8 ημζρεσ - 5 νφχτεσ / Οι τιμζσ είναι ΣΕΛΙΚΕ, κατ’ άτομο ςε δίκλινο δωμάτιο

PARADISE ISLAND (4*)
Περίοδος

www.villahotels.com
Superior Beach Bungalow

Διατροφή

ημειώςεισ & Αναβαθμίςεισ & Παροχζσ

Σιμή ανά άτομο

Ζξτρα νφχτα

01-30/04

1.485 €

115 €

01/05-31/07

1.315 €

82 €

1.455 €

108 €

1.350 €

88 €

01-31/08

Πιήξε
δηαηξνθή

01/09-31/10
Περίοδος
01-30/04
01/05-31/10

Απόζηαζε από ην αεξνδξόκην: 9,6 ρκ, Μεηαθνξά: Σαρύπινν // Δηάξθεηα
κεηαθνξάο: 20 ιεπηά // Αλαβάζκηζε ζε All Inclusive: 42 € αλά άηνκν/ αλά
εκέξα // Παξνρέο Νεόλπκθωλ: Μπνπθάιη αθξώδνπο νίλνπ θαη θαιάζη
θξνύηωλ // FAMILY STAY: Δωξεάλ δηακνλή γηα 2 παηδηά κέρξη 11.99 εηώλ

Water Villa

Διατροφή
Πξωηλό

ημειώςεισ & Αναβαθμίςεισ & Παροχζσ

Σιμή ανά άτομο

Ζξτρα νφχτα

2.015 €

218 €

1.870 €

185 €

Αλαβάζκηζε ζε Πιήξε δηαηξνθή: 42 € αλά άηνκν/ αλά εκέξα // Αλαβάζκηζε
ζε All Inclusive: 84 € αλά άηνκν/ αλά εκέξα // Παξνρέο Νεόλπκθωλ:
Μπνπθάιη αθξώδνπο νίλνπ θαη θαιάζη θξνύηωλ

HOLIDAY ISLAND (4*)
Περίοδος

Διατροφή

01-30/04
01/05-31/07
01-31/08

Πιήξε
δηαηξνθή

01/09-31/10

www.villahotels.com
Superior Beach Bungalow

ημειώςεισ & Αναβαθμίςεισ & Παροχζσ

Σιμή ανά άτομο

Ζξτρα νφχτα

1.495 €

85 €

1.320 €

52 €

1.385 €

65 €

1.360 €

59 €

Απόζηαζε από ην αεξνδξόκην: 112 ρκ, Μεηαθνξά: Εζωηεξηθή πηήζε &
Σαρύπινν, Δηάξθεηα κεηαθνξάο: 25+5 ιεπηά // Αλαβάζκηζε ζε All Inclusive:
42 € αλά άηνκν/ αλά εκέξα // Παξνρέο Νεόλπκθωλ: Μπνπθάιη αθξώδνπο
νίλνπ θαη θαιάζη θξνύηωλ // FAMILY STAY: Δωξεάλ δηακνλή γηα 2 παηδηά
κέρξη 11.99 εηώλ

SUN ISLAND (4*)
Περίοδος

Διατροφή

www.villahotels.com
Superior Beach Bungalow

Water Bungalow

ημειώςεισ & Αναβαθμίςεισ & Παροχζσ

Σιμή ανά άτομο

Ζξτρα νφχτα

Σιμή ανά άτομο

Ζξτρα νφχτα

01-30/04

1.520 €

93 €

1.815 €

149 €

01/05-31/07

1.360 €

60 €

1.590 €

102 €

1.430 €

73 €

1.690 €

120 €

1.395 €

67 €

1.675 €

120 €

01-31/08

Πιήξε
δηαηξνθή

01/09-31/10

INNAHURA RESORT (3* deluxe) – All Inclusive
Περίοδος
22/04-31/10

Διατροφή
All Inclusive

Sunrise Beach Bungalow

Απόζηαζε από ην αεξνδξόκην: 113 ρκ, Μεηαθνξά:
Εζωηεξηθή πηήζε & Σαρύπινν, Δηάξθεηα
κεηαθνξάο: 25+5 ιεπηά // Αλαβάζκηζε ζε All
Inclusive: 42 € άηνκν/ εκέξα // Παξνρέο
Νεόλπκθωλ: Μπνπθάιη αθξώδνπο νίλνπ & θαιάζη
θξνύηωλ, FAMILY STAY: Δωξεάλ δηακνλή γηα 2
παηδηά κέρξη 11.99 εηώλ

www.innahura.com
Sunset Beach Bungalow

Σιμή ανά άτομο

Ζξτρα νφχτα

Σιμή ανά άτομο

Ζξτρα νφχτα

1.695 €

110 €

1.800 €

132 €

ημειώςεισ & Αναβαθμίςεισ & Παροχζσ
Μεηαθνξά: Τδξνπιάλν, Δηάξθεηα κεηαθνξάο: 40
ιεπηά // Παξνρέο Νεόλπκθωλ: Εηδηθή δηαθόζκεζε,
Μπνπθάιη θξαζί & θαιάζη θξνύηωλ

Οη παξαπάλω ηηκέο ηζρύνπλ γηα θξάηεζε κέρξη ηηο 30 Απριλίοσ 2019.

ROYAL ISLAND (5*)
Περίοδος

Διατροφή

01-30/04
01/05-31/07
01-31/08
01/09-31/10

Πιήξε
δηαηξνθή

www.villahotels.com
Beach Villa

ημειώςεισ & Αναβαθμίςεισ & Παροχζσ

Σιμή ανά άτομο

Ζξτρα νφχτα

1.660 €

118 €

1.430 €

73 €

1.560 €

98 €

1.505 €

88 €

Απόζηαζε από ην αεξνδξόκην: 118 ρκ, Μεηαθνξά: Εζωηεξηθή πηήζε &
Σαρύπινν, Δηάξθεηα κεηαθνξάο: 25+10 ιεπηά // Αλαβάζκηζε ζε All Inclusive:
44 € αλά άηνκν/ αλά εκέξα // Παξνρέο Νεόλπκθωλ: Μπνπθάιη αθξώδνπο
νίλνπ, θαιάζη θξνύηωλ, έλα ξνκαληηθό δείπλν // FAMILY STAY: Δωξεάλ
δηακνλή γηα 2 παηδηά κέρξη 11.99 εηώλ

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά ειςιτιρια οικονομικισ κζςθσ, Φόροι αεροδρομίων & καυςίμων, 5 διανυκτερεφςεισ με τθν
αντίςτοιχθ διατροφι, Μεταφορζσ από και προσ το αεροδρόμιο, Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ, Ενθμερωτικά ζντυπα, ΦΠΑ

8 ημζρεσ - 5 νφχτεσ / Οι τιμζσ είναι ΣΕΛΙΚΕ, κατ’ άτομο ςε δίκλινο δωμάτιο

KURUMBA MALDIVES (5*)
Περίοδος

Διατροφή

01-30/04
01/05-24/07

Ηκηδηαηξνθή

www.kurumba.com

Superior Room

Deluxe Bungalow

Σιμή ανά άτομο

Ζξτρα νφχτα

Σιμή ανά άτομο

Ζξτρα νφχτα

1.695 €

156 €

1.910 €

196 €

1.530 €

125 €

1.750 €

166 €

ημειώςεισ & Αναβαθμίςεισ & Παροχζσ
Μεηαθνξά: Σαρύπινν, Δηάξθεηα κεηαθνξάο: 20 ιεπηά
// Παξνρέο Νεόλπκθωλ: Εηδηθή δηαθόζκεζε, 30$ credit
γηα ζπα & Γακήιην δείπλν κε κπνπθάιη θξαζί, FAMILY
STAY: Δωξεάλ δηακνλή γηα 2 παηδηά κέρξη 11.99 εηώλ,
εθηόο κεηαθνξάο

25/07-31/10
1.460 €
109 €
1.670 €
149 €
Οη ηηκέο ηζρύνπλ γηα θξαηήζεηο κέρξη ηηο 31 Μαΐοσ 2019, πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο παξαθαιώ ελεκεξωζείηε γηα ηπρώλ αιιαγέο θαη δηαθπκάλζεηο

VELASSARU MALDIVES (5* deluxe)
Περίοδος

Διατροφή

01-30/04
01/05-24/07
25/07-31/08

Πξωηλό

01/09-31/10

www.velassaru.com

Deluxe Bungalow

Water bungalow with Pool

Σιμή ανά άτομο

Ζξτρα νφχτα

Σιμή ανά άτομο

Ζξτρα νφχτα

1.860 €

170 €

2.820 €

352 €

1.490 €

100 €

2.270 €

248 €

1.645 €

130 €

2.430 €

278 €

1.530 €

109 €

2.310 €

255 €

DHIGALI MALDIVES (5* deluxe)

01-30/04

Διατροφή
Ηκηδηαηξνθή

01/05-31/10

Water Villa

Σιμή ανά άτομο

Ζξτρα νφχτα

Σιμή ανά άτομο

Ζξτρα νφχτα

2.090 €

176 €

2.320 €

222 €

1.860 €

132 €

2.090 €

179 €

MEERU ISLAND (4* superior)
Περίοδος

Διατροφή

Garden Room

Jacuzzi water villa

Ζξτρα νφχτα

Σιμή ανά άτομο

Ζξτρα νφχτα

01-21/04

1.960 €

190 €

2.495 €

295 €

22/04-31/05
& 05-30/09

1.560 €

115 €

1.970 €

195 €

1.495 €

100 €

1.910 €

180 €

1.585 €

120 €

1.995 €

199 €

01/06-10/07
11/07-04/09

ημειώςεισ & Αναβαθμίςεισ & Παροχζσ
Μεηαθνξά: Τδξνπιάλν, Δηάξθεηα κεηαθνξάο: 40 ιεπηά
Παξνρέο Νεόλπκθωλ: Εηδηθή δηαθόζκεζε & δώξν,
κηζό κπνπθάιη ζακπάληα Moet, spa gift package
FAMILY STAY: Δωξεάλ δηακνλή γηα 2 παηδηά κέρξη
11.99 εηώλ (γηα 01/ΑΠΡ-31/ΟΚΣ), εθηόο κεηαθνξάο

www.meeru.com

Σιμή ανά άτομο

Πιήξε
δηαηξνθή

Μεηαθνξά: Σαρύπινν, Δηάξθεηα κεηαθνξάο: 35 ιεπηά
// Ηκηδηαηξνθή: +75 € αλά άηνκν αλά εκέξα // Παξνρέο
Νεόλπκθωλ: Εηδηθή δηαθόζκεζε & δώξν, 25$ credit
γηα ζπα, κπνπθάιη ζακπάληα & επηινγή 3 πηάηωλ
ηάπαο ζην Chil Bar κε πνηήξη θξαζί, FAMILY STAY:
Δωξεάλ δηακνλή γηα 2 παηδηά κέρξη 11.99 εηώλ, εθηόο
κεηαθνξάο

www.dhigali.com

Beach Bungalow
Περίοδος

ημειώςεισ & Αναβαθμίςεισ & Παροχζσ

ημειώςεισ & Αναβαθμίςεισ & Παροχζσ

Μεηαθνξά: Σαρύπινν, Δηάξθεηα κεηαθνξάο: 55 ιεπηά
// All Inclusive: +44 € αλά άηνκν αλά εκέξα // Παξνρέο
Νεόλπκθωλ: Εηδηθή δηαθόζκεζε, θαιάζη θξνύηωλ,
κπνπθάιη ζακπάληα

Οη ηηκέο γηα ηελ πεξίνδν από 22/ΑΠΡ έωο 30/ΕΠ ηζρύνπλ γηα θξαηήζεηο κέρξη ηηο 30 ΑΠΡ 2019. Ρωηήζεηε καο γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ηηκώλ από ηηο 01 ΜΑΤ 2019.

KURAMATHI (4* deluxe)
Περίοδος
01-30/04
10/05-19/07
20/07-31/10

Περίοδος

Διατροφή
Πιήξε
δηαηξνθή

Διατροφή

www.kuramathi.com
Beach Villa

Beach Bungalow

Σιμή ανά άτομο

Ζξτρα νφχτα

Σιμή ανά άτομο

Ζξτρα νφχτα

1.940 €

199 €

2.045 €

213 €

1.660 €

149 €

1.780 €

199 €

1.805 €

176 €

1.910 €

233 €

Ζξτρα νφχτα

Σιμή ανά άτομο

Water Villa
Σιμή ανά άτομο

Water Villa with Pool

ημειώςεισ & Αναβαθμίςεισ & Παροχζσ
Μεηαθνξά: Σαρύπινν, Δηάξθεηα κεηαθνξάο: 90 ιεπηά
// Αλαβάζκηζε κεηαθνξάο κε πδξνπιάλν: +255 €
άηνκν // Παξνρέο Νεόλπκθωλ: Εηδηθή δηαθόζκεζε,
ζνθνιαηάθηα, κπνπθάιη θξαζί

ημειώςεισ & Αναβαθμίςεισ & Παροχζσ

Ζξτρα νφχτα

Μεηαθνξά: Σαρύπινν, Δηάξθεηα κεηαθνξάο: 90 ιεπηά
Πιήξε
2.480 €
305 €
2.640 €
334 €
// Αλαβάζκηζε κεηαθνξάο κε πδξνπιάλν: +255 €
δηαηξνθή &
άηνκν // Παξνρέο Νεόλπκθωλ: Εηδηθή δηαθόζκεζε,
10/05-19/07
2.240 €
310 €
2.350 €
339 €
*Basic All
ζνθνιαηάθηα, κπνπθάιη θξαζί
20/07-31/10
2.350 €
335 €
2.495 €
375 €
Inclusive
*Δωξεάλ αλαβάζκηζε δηαηξνθή από Πιήξε Δηαηξνθή ζε Basic All Inclusive: Πεξίνδνο 01/05-31/10, γηα θξάηεζε κέρξη ηηο 31 Μαξηίνπ 2019 γηα 01/05-19/07 θαη κέρξη ηηο 31 Μαΐνπ
2019 γηα 20/07-31/10
01-30/04

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά ειςιτιρια οικονομικισ κζςθσ, Φόροι αεροδρομίων & καυςίμων, 5 διανυκτερεφςεισ με τθν
αντίςτοιχθ διατροφι, Μεταφορζσ από και προσ το αεροδρόμιο, Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ, Ενθμερωτικά ζντυπα, ΦΠΑ

8 ημζρεσ - 5 νφχτεσ / Οι τιμζσ είναι ΣΕΛΙΚΕ, κατ’ άτομο ςε δίκλινο δωμάτιο

OLHUVELI RESORT & SPA (4* superior) – ALL INCLUSIVE
Περίοδος
01-09/04 &
01-31/10
10/04-15/05
& 22/0731/08
16/05-21/07
& 01-30/09

Διατροφή

All Inclusive

Deluxe room

www.sunsiyam.com

Beach Villa ι
Deluxe water villa

Σιμή ανά άτομο

Ζξτρα νφχτα

Σιμή ανά άτομο

Ζξτρα νφχτα

2.095 €

194 €

2.480 €

263 €

1.975 €

179 €

2.295 €

239 €

1.795 €

145 €

2.160 €

212 €

ημειώςεισ & Αναβαθμίςεισ & Παροχζσ

Μεηαθνξά: Σαρύπινν, Δηάξθεηα κεηαθνξάο: 50 ιεπηά
// Πιήξεο All Inclusive παθέην // Παξνρέο Νεόλπκθωλ:
Εηδηθή δηαθόζκεζε, θαιάζη θξνύηωλ, γακήιηα ηνύξηα,
θξαζί,1πξωηλό ζηε βίια, a la carte ξνκαληηθό δείπλν
FAMILY STAY: Παηδηά από 0 έωο 14.99 εηώλ,
κέλνπλ, κεηαθέξνληαη, ηξώλε (special menu) ΔΩΡΕΑΝ

Οη ηηκέο είλαη ππνινγηζκέλεο γηα θξάηεζε 60 εκέξεο πξηλ ηελ άθημε ζην ζέξεηξν. Γηα θξάηεζε 45-59 εκέξεο πξηλ ην ηαμίδη νη ηηκέο αλεβαίλνπλ 5%, εληόο 45 εκεξώλ 13%

SUN AQUA VILU REEF (5* superior) – ALL INCLUSIVE
Περίοδος

www.sunsiyam.com

Beach Villa
Διατροφή

Σιμή ανά άτομο

Reef Villa

Ζξτρα νφχτα

Σιμή ανά άτομο

ημειώςεισ & Αναβαθμίςεισ & Παροχζσ

Ζξτρα νφχτα

01-09/04 &
01-31/08 &
2.610 €
244 €
2.745 €
269 €
01-31/10
All Inclusive
10/04-31/07
2.190 €
169 €
2.395 €
208 €
& 01-30/09
Οη ηηκέο είλαη ππνινγηζκέλεο γηα θξάηεζε κέρξη 60 εκέξεο πξηλ ηελ άθημε ζην ζέξεηξν.
Επηβαξύλζεηο: Γηα θξάηεζε 45-59 εκέξεο πξηλ ην ηαμίδη νη ηηκέο αλεβαίλνπλ 5%, εληόο 45 εκεξώλ νη ηηκέο αλεβαίλνπλ 13%

OBLU BY SANGELI (4* deluxe) – NEW hotel, ALL INCLUSIVE
Περίοδος

Διατροφή

01-28/04
29/04-20/07

All Inclusive

21/07-31/10

Beach/ Water Villa

Μεηαθνξά: Εζωηεξηθή πηήζε & Σαρύπινν, Δηάξθεηα
κεηαθνξάο: 45 ιεπηά, Πιήξεο All Inclusive παθέην //
Παξνρέο Νεόλπκθωλ: Εηδηθή δηαθόζκεζε, θαιάζη
θξνύηωλ, κπνπθάιη θξαζί, γακήιηα ηνύξηα, έλα
πξωηλό ζηε βίια // FAMILY STAY: Παηδηά από 0 έωο
14.99 εηώλ, κέλνπλ θαη ηξώλε (special menu)
ΔΩΡΕΑΝ. Ζεηήζηε θόζηνο κεηαθνξάο

www.oblu-sangeli.com

Beach/ Water Villa with Pool

Σιμή ανά άτομο

Ζξτρα νφχτα

Σιμή ανά άτομο

Ζξτρα νφχτα

2.595 €

282 €

2.970 €

346 €

2.295 €

230 €

2.640 €

295 €

2.395 €

249 €

2.745 €

315 €

ημειώςεισ & Αναβαθμίςεισ & Παροχζσ

Μεηαθνξά: Σαρύπινν, Δηάξθεηα κεηαθνξάο: 50 ιεπηά
// Πιήξεο All Inclusive παθέην Serenity Plan // Παξνρέο
Νεόλπκθωλ: Εηδηθή δηαθόζκεζε, θαιάζη θξνύηωλ,
γακήιηα ηνύξηα, έλα καζάδ ζην Elena spa

Οη ηηκέο γηα ηελ πεξίνδν από 29/ΑΠΡ έωο 31/ΟΚΣ ηζρύνπλ γηα θξαηήζεηο κέρξη ηηο 22 ΑΠΡ 2019

KUDAFUSHI RESORT & SPA (5* superior) – SOFT ALL INCLUSIVE
Περίοδος
01-30/04
01/05-31/10

Διατροφή
Soft All
Inclusive

Beach Villa

www.kudafushiresort.com

Water Villa

Σιμή ανά άτομο

Ζξτρα νφχτα

Σιμή ανά άτομο

Ζξτρα νφχτα

2.350 €

196 €

2.595 €

240 €

2.050 €

140 €

2.440 €

215 €

ημειώςεισ & Αναβαθμίςεισ & Παροχζσ
Μεηαθνξά: Εζωηεξηθή & ηαρύπινν, Δηάξθεηα
κεηαθνξάο: 55 ιεπηά, Εηδηθέο ηηκέο γηα beach/ water
villa κε πηζίλα // Παξνρέο Νεόλπκθωλ: Εηδηθή
δηαθόζκεζε, κπνπθάιη ζακπάληα, 50 ιεπηά καζάδ,
ξνκαληηθό δείπλν κε θεξηά

Οη ηηκέο είλαη ππνινγηζκέλεο γηα θξάηεζε κέρξη 60 εκέξεο πξηλ ηελ άθημε ζην ζέξεηξν. Γηα θξάηεζε 31-59 εκέξεο πξηλ νη ηηκέο αλεβαίλνπλ 5%, εληόο 30 εκεξώλ νη ηηκέο 9%

ANGSANA IHURU (5* superior)
Περίοδος

01/04-31/10

Διατροφή

Πξωηλό

www.angsana.com

Beachfront Villa

Beachfront Jetpool Villa

Σιμή ανά άτομο

Ζξτρα νφχτα

Σιμή ανά άτομο

Ζξτρα νφχτα

1.760 €

160 €

1.840 €

176 €

ημειώςεισ & Αναβαθμίςεισ & Παροχζσ
Μεηαθνξά: Σαρύπινν, Δηάξθεηα κεηαθνξάο: 35 ιεπηά //
Αλαβάζκηζε ζε εκηδηαηξνθή: 26 € άηνκν/ εκέξα, πιήξε
δηαηξνθή: 57 € άηνκν/ εκέξα, All Inclusive: 150 € άηνκν/
εκέξα // Παξνρέο Νεόλπκθωλ: Εηδηθή δηαθόζκεζε & δώξν
από Angsana gallery, 20% έθπηωζε ζε παθέηα ζπα,
ξνκαληηθό δείπλν κε κπνπθάιη θξαζί θαη γακήιηα ηνύξηα

Οη παξαπάλω ηηκέο ηζρύνπλ γηα θξάηεζε κέρξη ηηο 30 Απριλίοσ 2019

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά ειςιτιρια οικονομικισ κζςθσ, Φόροι αεροδρομίων & καυςίμων, 5 διανυκτερεφςεισ με τθν
αντίςτοιχθ διατροφι, Μεταφορζσ από και προσ το αεροδρόμιο, Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ, Ενθμερωτικά ζντυπα, ΦΠΑ

8 ημζρεσ - 5 νφχτεσ / Οι τιμζσ είναι ΣΕΛΙΚΕ, κατ’ άτομο ςε δίκλινο δωμάτιο

BAROS MALDIVES (5* luxury) - Best Honeymoon resort
Περίοδος

Διατροφή

Deluxe Villa

www.baros.com

Water Villa

ημειώςεισ & Αναβαθμίςεισ & Παροχζσ

Σιμή ανά άτομο

Ζξτρα νφχτα

Σιμή ανά άτομο

Ζξτρα νφχτα

01-30/04

2.690 €

310 €

3.590 €

474 €

01/05-24/07

1.790 €

145 €

2.250 €

235 €

2.080 €

205 €

2.490 €

290 €

1.950 €

179 €

2.390 €

260 €

25/07-31/08

Πξωηλό

01/09-31/10

Μεηαθνξά: Σαρύπινν, Δηάξθεηα κεηαθνξάο: 25 ιεπηά
// Παξνρέο Νεόλπκθωλ: Εηδηθή δηαθόζκεζε, κπνπθάιη
ζακπάληα, ζνθνιαηάθηα. Baros Photo frame θαη έλα
ξνκαληηθό δείπλν

Ειδικι SUPER προςφορά, κλείςτε διαμονι ςτθ deluxe villa και ςασ κάνουμε ΔΩΡΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ τθν τελευταία νφχτα ςε WATER VILLA

ANANTARA VELI (5* deluxe) - ADULTS ONLY
Περίοδος

Διατροφή

01/04-07/05
08/05-31/07
& 01-30/09

Ηκηδηαηξνθή

01-31/08 &
01-31/10

Overwater Bungalow

www.anantara.com
Sup. Overwater Bungalow

Σιμή ανά άτομο

Ζξτρα νφχτα

Σιμή ανά άτομο

Ζξτρα νφχτα

2.690 €

303 €

2.890 €

355 €

2.195 €

220 €

2.360 €

250 €

2.335 €

245 €

2.495 €

280 €

ANANTARA DHIGU (5* deluxe)
Περίοδος

Διατροφή

01/04-07/05
08/05-31/07
& 01-30/09

Ηκηδηαηξνθή

01-31/08 &
01-31/10

Διατροφή

Μεηαθνξά: Σαρύπινν, Δηάξθεηα κεηαθνξάο: 35 ιεπηά
// Παξνρέο Νεόλπκθωλ: Εηδηθή δηαθόζκεζε, 1 ώξα
signature καζάδ, κπνπθάιη ζακπάληα & 15%
έθπηωζε ζε design dining. Εηδηθή πξνζθνξά γηα
δηακνλή 7 δηαλπθηεξεύζεωλ θαη άλω

www.anantara.com

Sunrise Beach Villa

Sunrise Overwater Suite

Σιμή ανά άτομο

Ζξτρα νφχτα

Σιμή ανά άτομο

Ζξτρα νφχτα

2.690 €

318 €

3.190 €

407 €

2.310 €

235 €

2.745 €

330 €

2.440 €

265 €

2.940 €

370 €

ANGSANA VELAVARU (5* superior)
Περίοδος

ημειώςεισ & Αναβαθμίςεισ & Παροχζσ

Beachfront Villa

ημειώςεισ & Αναβαθμίςεισ & Παροχζσ
Μεηαθνξά: Σαρύπινν, Δηάξθεηα κεηαθνξάο: 35 ιεπηά
// Παξνρέο Νεόλπκθωλ: Εηδηθή δηαθόζκεζε, 1 ώξα
signature καζάδ, κπνπθάιη ζακπάληα & 15%
έθπηωζε ζε design dining. Εηδηθή πξνζθνξά γηα
δηακνλή 7 δηαλπθηεξεύζεωλ θαη άλω // FAMILY STAY:
Παηδηά από 2 έωο 11.99 εηώλ, κέλνπλ θαη ηξώλε
πιήξε δηαηξνθή (special menu) ΔΩΡΕΑΝ - θόζηνο
κεηαθνξάο: 130 €

www.angsana.com
Beachfront Jetpool Villa

ημειώςεισ & Αναβαθμίςεισ & Παροχζσ

Απόζηαζε από ην αεξνδξόκην: 142 ρκ, Μεηαθνξά:
Σιμή ανά άτομο
Ζξτρα νφχτα
Σιμή ανά άτομο
Ζξτρα νφχτα
Εζωηεξηθή πηήζε & Σαρύπινν, Δηάξθεηα κεηαθνξάο:
30+40 ιεπηά // Αλαβάζκηζε ζε εκηδηαηξνθή: 60 € άηνκν/
εκέξα // Παξνρέο Νεόλπκθωλ: Εηδηθή δηαθόζκεζε & δώξν
01/04-31/10
Πξωηλό
1.950 €
150 €
2.020 €
164 €
από Angsana gallery, 20% έθπηωζε ζε παθέηα ζπα,
ξνκαληηθό δείπλν κε κπνπθάιη θξαζί θαη γακήιηα ηνύξηα
Οη παξαπάλω ηηκέο ηζρύνπλ γηα θξάηεζε 45 εκέξεο πξηλ ηελ άθημε // Εηδηθέο ηηκέο γηα ηηο inocean villas // Εηδηθέο ηηκέο γηα δηακνλή 7 δηαλπθηεξεύζεωλ. Ελεκεξωζείηε αληίζηνηρα.

THE SUN SIYAM IRUFUSHI (5* deluxe) – ALL INCLUSIVE
Περίοδος

Διατροφή

Beach Villa

Water Villa

thesunsiyam.com/irufushi
ημειώςεισ & Αναβαθμίςεισ & Παροχζσ

Μεηαθνξά: Τδξνπιάλν, Δηάξθεηα κεηαθνξάο: 45
Σιμή ανά άτομο
Ζξτρα νφχτα
Σιμή ανά άτομο
Ζξτρα νφχτα
ιεπηά // Παξνρέο Νεόλπκθωλ: Εηδηθή δηαθόζκεζε,
γακήιηα ηνύξηα, θαιάζη θξνύηωλ, ξνκαληηθό δείπλν
01/05-31/10
All Inclusive
2.550 €
245 €
2.740 €
290 €
κε θεξηά 4 πηάηωλ, κπνπθάιη θξαζί FAMILY STAY:
Ρωηήζηε γηα πξνζθνξέο
Οη ηηκέο ηζρύνπλ γηα θξαηήζεηο κέρξη ηηο 30 Απριλίοσ 2019, πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο παξαθαιώ ελεκεξωζείηε γηα ηπρώλ αιιαγέο θαη δηαθπκάλζεηο

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά ειςιτιρια οικονομικισ κζςθσ, Φόροι αεροδρομίων & καυςίμων, 5 διανυκτερεφςεισ με τθν
αντίςτοιχθ διατροφι, Μεταφορζσ από και προσ το αεροδρόμιο, Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ, Ενθμερωτικά ζντυπα, ΦΠΑ

8 ημζρεσ - 5 νφχτεσ / Οι τιμζσ είναι ΣΕΛΙΚΕ, κατ’ άτομο ςε δίκλινο δωμάτιο

HURAWALHI MALDIVES (5* luxury) – ADULTS ONLY & Underwater

www.hurawalhi.com

Restaurant
Περίοδος
01/05-10/07
11/07-30/09

Διατροφή
Πιήξε
δηαηξνθή

Ocean Villa

Beach Pool Villa

Σιμή ανά άτομο

Ζξτρα νφχτα

Σιμή ανά άτομο

Ζξτρα νφχτα

2.490 €

224 €

2.770 €

277 €

2.610 €

252 €

2.895 €

299 €

ημειώςεισ & Αναβαθμίςεισ & Παροχζσ
Μεηαθνξά: Τδξνπιάλν, Δηάξθεηα κεηαθνξάο: 40 ιεπηά //
All Inclusive: +60 € αλά άηνκν αλά εκέξα // Παξνρέο
Νεόλπκθωλ: Εηδηθή δηαθόζκεζε, κπνπθάιη ζακπάληα,
θαιάζη θξνύηωλ θαη ινπινύδηα, 15ιεπηά καζάδ θεθάιη &
ώκνπο

Οη παξαπάλω ηηκέο ηζρύνπλ γηα θξάηεζε κέρξη ηηο 30 Απριλίοσ 2019.

BANYAN TREE VABBINFARU (5* deluxe)
Περίοδος

Διατροφή

01/04-31/10

Πξωηλό

Oceanview Pool Villa

www.banyantree.com
Beachfront Pool Villa

Σιμή ανά άτομο

Ζξτρα νφχτα

Σιμή ανά άτομο

Ζξτρα νφχτα

2.360 €

265 €

2.510 €

295 €

ημειώςεισ & Αναβαθμίςεισ & Παροχζσ
Απόζηαζε από ην αεξνδξόκην: 18 ρκ, Μεηαθνξά:
Σαρύπινν, Δηάξθεηα κεηαθνξάο: 35 ιεπηά // ΑΑλαβάζκηζε
ζε εκηδηαηξνθή: 60 € άηνκν/ εκέξα // Παξνρέο Νεόλπκθωλ:
Εηδηθή δηαθόζκεζε & δώξν από Banyan Tree gallery,
Μπνπθάιη θξαζί & θαιάζη θξνύηωλ, Πνιπηειέο ξνκαληηθό
δείνλν ζηε βεξάληα ηεο βίιαο ζαο κε πξνζωπηθό ζεθ &
κπάηιεξ.

Οη παξαπάλω ηηκέο ηζρύνπλ γηα θξάηεζε κέρξη ηηο 30 Απριλίοσ 2019

FAARUFUSHI MALDIVES (5* luxury) – NEW hotel
Περίοδος

01/05-31/10

Διατροφή

Ηκηδηαηξνθή

Beach Bungalow

www.faarufushi.com

Ocean Retreat with Pool

Σιμή ανά άτομο

Ζξτρα νφχτα

Σιμή ανά άτομο

Ζξτρα νφχτα

2.640 €

284 €

3.230 €

398 €

ημειώςεισ & Αναβαθμίςεισ & Παροχζσ
Μεηαθνξά: Εζωηεξηθή πηήζε & Σαρύπινν, Δηάξθεηα
κεηαθνξάο: 70 ιεπηά, Αλαβάζκηζε κεηαθνξάο κε
πδξνπιάλν: +187 € άηνκν // Παξνρέο Νεόλπκθωλ: Εηδηθή
δηαθόζκεζε, κπνπθάιη ζακπάληα, ζνθνιαηάθηα. ξνκαληηθό
δείπλν, 25$ spa credit

SUN AQUA IRU VELI (5* luxury) – NEW hotel, ALL INCLUSIVE
Περίοδος
01-08/04 &
01-31/10
09/04-15/05
& 22/0731/08
16/05-21/07
& 01-30/09

Διατροφή

All Inclusive

Beach Suite with Pool

www.iru-veli.com

Ocean Suite with Pool

Σιμή ανά άτομο

Ζξτρα νφχτα

Σιμή ανά άτομο

Ζξτρα νφχτα

3.690 €

428 €

3.930 €

470 €

3.230 €

345 €

3.440 €

387 €

2.995 €

302 €

3.230 €

345 €

ημειώςεισ & Αναβαθμίςεισ & Παροχζσ

Μεηαθνξά: Τδξνπιάλν, Δηάξθεηα κεηαθνξάο: 40 ιεπηά //
Εμαηξεηηθό πιήξεο All Inclusive παθέην SIGNATURE PLAN
// Παξνρέο Νεόλπκθωλ: Εηδηθή δηαθόζκεζε, έλα πξωηλό
ζηε βίια, γακήιηα ηνύξηα

Οη ηηκέο είλαη ππνινγηζκέλεο γηα θξάηεζε κέρξη 75 εκέξεο πξηλ ηελ άθημε ζην ζέξεηξν.
Επηβαξύλζεηο: Γηα θξάηεζε 61-75 εκέξεο πξηλ ην ηαμίδη νη ηηκέο αλεβαίλνπλ 4%, γηα 31-59 εκέξεο πξηλ ην ηαμίδη αλεβαίλνπλ 9%, εληόο 30 εκεξώλ αλεβαίλνπλ 13%

OZEN by Atmosphere (5* luxury) – ALL INCLUSIVE & Underwater
Restaurant
Earth/ Wind Villa
Περίοδος

Διατροφή

01-28/04
29/04-20/07
21/07-31/10

All Inclusive

Earth/ Wind Villa with Pool

Σιμή ανά άτομο

Ζξτρα νφχτα

Σιμή ανά άτομο

Ζξτρα νφχτα

3.940 €

585 €

4.530 €

719 €

3.220 €

420 €

3.810 €

555 €

3.340 €

449 €

3.935 €

582 €

www.ozen-maadhoo.com
ημειώςεισ & Αναβαθμίςεισ & Παροχζσ
Μεηαθνξά: Σαρύπινν, Δηάξθεηα κεηαθνξάο: 45 ιεπηά //
Εμαηξεηηθό πιήξεο All Inclusive παθέην Indulgence Plan,
Παξνρέο Νεόλπκθωλ: Εηδηθή δηαθόζκεζε, κπνπθάιη
ζακπάληα, Sunset cocktail with canapés, Aromatic
bubble bath κε ινπινύδηα. FAMILY STAY: Παηδηά από 0
έωο 14.99 εηώλ, κέλνπλ, κεηαθέξνληαη θαη ηξώλε (All
Inclusive) ΔΩΡΕΑΝ (ηζρύεη από 29/4-31/10)

Οη ηηκέο είλαη ππνινγηζκέλεο γηα θξάηεζε 60 εκέξεο πξηλ ηελ άθημε ζην ζέξεηξν. Εληόο 60 εκεξώλ, παξαθαιώ ελεκεξωζείηε γηα ηελ επηβάξπλζε.
Γηα δηακνλή 7 δηαλπθηεξεύζεωλ θαη πάλω, ελεκεξωζείηε γηα ηελ εηδηθή πξνζθνξά long stay.

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά ειςιτιρια οικονομικισ κζςθσ, Φόροι αεροδρομίων & καυςίμων, 5 διανυκτερεφςεισ με τθν
αντίςτοιχθ διατροφι, Μεταφορζσ από και προσ το αεροδρόμιο, Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ, Ενθμερωτικά ζντυπα, ΦΠΑ

8 ημζρεσ - 5 νφχτεσ / Οι τιμζσ είναι ΣΕΛΙΚΕ, κατ’ άτομο ςε δίκλινο δωμάτιο

Περιλαμβάνονται
- Αεροπορικό ειςιτιριο ςε οικονομικι κζςθ
- Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοσ καυςίμων (390 €)
- Διαμονι ςε ξενοδοχείο επιλογισ ςασ με τθν αντίςτοιχθ διατροφι
- Μεταφορζσ από/ προσ το αεροδρόμιο
- Σοπικόσ Αντιπρόςωποσ κατά τθν άφιξθ ςτο αεροδρόμιο του Μάλε & 24ωρο τθλζφωνο ανάγκθσ
- Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ
- Σαξιδιωτικά ζντυπα & ΦΠΑ
Δεν Περιλαμβάνονται
- Προςωπικά ζξοδα, φιλοδωριματα, προαιρετικζσ δραςτθριότθτεσ
- Ότι δεν αναφζρεται ςτα περιλαμβανόμενα
Αεροπορικά ειςιτήρια & Επιβαρφνςεισ των αεροποριών εταιρειών
Οι τιμζσ είναι υπολογιςμζνεσ με ιςχφοντα ναφλα τθσ Turkish Airlines μζςω Κων/πολθσ από και προσ Αθήνα & Θεςςαλονίκη.
Επιβάρυνςθ +65 € ανά άτομο για τθν περίοδο 15/06 – 15/09/2019.
Εναλλακτικζσ αεροπορικζσ εταιρείεσ με αντίςτοιχθ επιβάρυνςθ:
Qatar Airways (μζςω Ντόχα), Emirates (μζςω Ντουμπάι), Alitalia (μζςω Ρϊμθσ), Aeroflot (μζςω Μόςχασ)
Παρατηρήςεισ: Οι αεροπορικοί ναφλοι είναι ειδικοί και ιςχφουν για περιοριςμζνο αρικμό κζςεων. H όποια διαφοροποίθςι τουσ, επιβαρφνει
τουσ πελάτεσ
Κρατήςεισ & Πληρωμζσ
Για τθν οριςτικι προκράτθςθ, απαιτείται προκαταβολι 40% τθσ τελικισ τιμισ, μαηί με τα διαβατιρια ι ταυτότθτεσ των ταξιδιωτϊν και τθν
υπογραφι τθσ ταξιδιωτικισ ςφμβαςθσ. Η εξόφλθςθ του πακζτου κα πρζπει να γίνει 25 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ, εκτόσ από τθν
εορταςτικι περίοδο 20/12-10/1, όπου απαιτείται εξόφλθςθ 45 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ.
Σαξιδιωτικά ζγγραφα
Δεν χρειάηεται βίηα για το ταξίδι ςασ ςτισ Μαλδίβεσ. Θα πρζπει ωςτόςο το διαβατιριο ςασ να ζχει τουλάχιςτον 6μθνθ ιςχφ από τθν θμζρα
άφιξθσ ςτθ χϊρα. Βεβαιωκείτε ότι υπάρχουν αρκετζσ κενζσ ςελίδεσ ςτο διαβατιριό ςασ (για τυχόν κεϊρθςθ βίηασ ι/και ειςόδου-εξόδου από
τθν χϊρα που επιςκζπτεςτε). Όςοι ταξιδιϊτεσ είναι αλλοδαποί και δεν είναι κάτοχοι Ελλθνικοφ διαβατθρίου, οφείλουν να επικοινωνοφν κατ’
ιδίαν με τθν πρεςβεία τθσ χϊρασ που επικυμοφν να επιςκεφκοφν για να πλθροφορθκοφν για τισ διαδικαςίεσ ζκδοςθσ βίηασ (εφόςον αυτι
απαιτείται). Η εταιρεία μασ δεν φζρει καμία ευκφνθ ςε περίπτωςθ προβλιματοσ, που παρουςιαςτεί με τα ταξιδιωτικά ςασ ζγγραφα τθν
θμζρα τθσ αναχϊρθςισ ςασ ι εάν αλλάξει θ ςθμερινι διαδικαςία διατυπϊςεων και ειςόδου ςτισ Μαλδίβεσ.

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά ειςιτιρια οικονομικισ κζςθσ, Φόροι αεροδρομίων & καυςίμων, 5 διανυκτερεφςεισ με τθν
αντίςτοιχθ διατροφι, Μεταφορζσ από και προσ το αεροδρόμιο, Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ, Ενθμερωτικά ζντυπα, ΦΠΑ

8 ημζρεσ - 5 νφχτεσ / Οι τιμζσ είναι ΣΕΛΙΚΕ, κατ’ άτομο ςε δίκλινο δωμάτιο
Πολιτική ακυρωτικών
ασ ενθμερϊνουμε για τθν ευρφτερθ πολιτικι ακυρωτικϊν από τουσ προμθκευτζσ του πακζτου ςασ (αεροπορικζσ εταιρείεσ, ξενοδοχεία,
τοπικζσ υπθρεςίεσ). Δεν υπάρχει ςτακερι τιμι ακυρωτικϊν, κακϊσ ςτα ατομικά πακζτα, ςυνυπολογίηεται ο λόγοσ τθσ ακφρωςθσ, το χρονικό
διάςτθμα που ζγινε και περίπτωςθ αλλαγισ τθσ κράτθςθσ ςε εναλλακτικζσ θμερομθνίεσ. Γενικά, ςε περίπτωςθ ακφρωςθσ τθσ κράτθςθσ μετά
τθν πρϊτθ προκαταβολι, το κόςτοσ των ακυρωτικϊν ανζρχεται ςτα 100 € ςυνολικά. ε περίπτωςθ ακφρωςθσ τθσ κράτθςθσ μετά τθν ζκδοςθ
των αεροπορικϊν ειςιτθρίων, κα υπάρξουν ακυρωτικά από τθν αεροπορικι εταιρεία, το φψοσ των οποίων κα μασ κοινοποιθκεί αργότερα
(από 100 € το άτομο μζχρι και ολόκλθροσ ο ναφλοσ). ε περίπτωςθ ακφρωςθσ τθσ κράτθςθσ μετά τθν τελικι εξόφλθςθ του πακζτου, κα
υπάρξουν 100% ακυρωτικά.
ημαντικζσ Παρατηρήςεισ
- Ο παρόν τιμοκατάλογοσ αποτελεί τθν Γ’ ζκδοςθ και αναιρεί κάκε προθγοφμενο τιμοκατάλογο
- Οι τιμζσ είναι ΣΕΛΙΚΕ, κατ’ άτομο ςε δίκλινο δωμάτιο και ςε ευρϊ (€)
- Η διαφορά ϊρασ ανάμεςα ςτθν Ελλάδα και τισ Μαλδίβεσ είναι +2 ϊρεσ το καλοκαίρι και +3 ϊρεσ το χειμϊνα
- Είδοσ διατροφισ:
Ημιδιατροφι = Πρωινό και ζνα γεφμα (μεςθμεριανό ι δείπνο, χωρίσ ποτά)
Πλιρθσ διατροφι = Πρωινό, μεςθμεριανό και δείπνο (χωρίσ ποτά)
All Inclusive διατροφι = Πρωινό, μεςθμεριανό και δείπνο & νερό, καφζ/ τςάι, αναψυκτικά, αλκοολοφχα ποτά & κοκτζιλ* (Διαφζρει το
πακζτο από ξενοδοχείο ςε ξενοδοχείο, ενθμερωκείτε επακριβϊσ για τα περιλαμβάνοντα από τον ταξιδιωτικό μασ ςφμβουλο).
- Δεν απαιτοφνται εμβόλια ι άλλου είδουσ προλθπτικι αγωγι
- Μετά τθν επιβεβαίωςθ τθσ κράτθςθσ και ςε περίπτωςθ ακφρωςθσ κα υπάρχουν ακυρωτικά με βάςθ τουσ παραπάνω όρουσ εξόφλθςθσ
- Οι τιμζσ είναι υπολογιςμζνεσ με ςθμερινά ιςχφοντα ναφλα. H όποια διαφοροποίθςι τουσ, επιβαρφνει τουσ πελάτεσ
- Σα ξενοδοχεία δζχονται πλθρωμζσ με πιςτωτικι/ χρεωςτικι κάρτα ι μετρθτά
- Check in ςτο δωμάτιο: 15.00 & Check out από το δωμάτιο: 11.00
- Παιδιά ζωσ 12 ετϊν ςυνικωσ δικαιοφνται ζκπτωςθ ςτον αεροπορικό ναφλο & πικανϊσ και από το ξενοδοχείο - εξαρτάται από τθν πολιτικι
του εκάςτοτε ξενοδοχείου
- Σρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα δωμάτια με πρόςκετθ κλίνθ
- Η εταιρεία διατθρεί το δικαίωμα αντικατάςταςθσ των ξενοδοχείων με άλλα αντίςτοιχθσ ι ανϊτερθσ κατθγορίασ ςε περίπτωςθ ανωτζρασ
βίασ ι υπερκάλυψθσ δωματίων (overbooking)
- Οι τιμζσ των φόρων αεροδρομίων είναι βαςιςμζνεσ ςτθν τρζχουςα τιμι πετρελαίου
- Σο τελικό κόςτοσ των φόρων των αεροδρομίων κα επιβεβαιϊνεται τθν θμζρα ζκδοςθσ του αεροπορικοφ ειςιτθρίου
- Για να λάβετε το πακζτο νεόνυμφων κα πρζπει να ζχετε μαηί ςασ τθ λθξιαρχικι πράξθ γάμου και να τθν υποδείξετε κατά τθν άφιξθ ςτο
ξενοδοχείο
- Οι τιμζσ ςυντάχκθκαν ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ ιςοτιμίεσ νομιςμάτων. ε περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ των νομιςματικϊν ιςοτιμιϊν,
αεροπορικϊν ναφλων ι τιμϊν ξενοδοχείων/ τοπικϊν φόρων, θ εταιρεία φζρει το δικαίωμα αναπροςαρμογισ τθσ τελικισ τιμισ

