
Πακέτο Διάρκεια Αναχωρήςεισ Δίκλινο Μονοκλινο
Φόροι  Βίζα 

Αςφάλεια

Πανοραμα Κούβασ
9 ημέρεσ       

7 νύχτεσ 
13/04/20 1.255,00 €     350,00 €      654,00 €          

Πανοραμα Κούβασ
10 ημέρεσ       

7 νύχτεσ 
15/04/20 1.255,00 €     350,00 €      654,00 €          

Πανοραμα Κούβασ***
10 ημέρεσ       

8 νύχτεσ 
15/04/20 1.375,00 €     400,00 €      654,00 €          

Πανοραμα Κούβασ***
10 ημέρεσ       

7 νύχτεσ 
24/04/20 1.255,00 €     400,00 €      654,00 €          

Δίκλινο Μονοκλινο
Φόροι  Βίζα 

Αςφάλεια

Πανοραμα Κούβασ 
9 ημέρεσ       

7 νύχτεσ 
Κάθε Πέμπτη 1.350,00 €     350,00 €      654,00 €          

Πανοραμα Κούβασ*** 
10 ημέρεσ       

8 νύχτεσ 
Κάθε Τετάρτη 1.445,00 €     400,00 €      654,00 €          

Διαμονό 

*** Η εξτρα διαμονη 

εύναι ςτην Αβϊνα

Turkish Airlines

ΑΝΑΦΩΡΗΕΙ ΠΑΦΑ 2020

Παρατηρήςεισ

Παρατηρήςεισ

 Νϋο Ανανεωμϋνο Πανόραμα Κούβασ 

Αερ/κή  Εταιρεία

Turkish Airlines

1η Έκδοςη 
15/01/2020

30/1, 3/2 ,17/2,27/2

 Η αναχώρηςη 

πραγματοποιείται και από 

Θεςςαλονίκη χωρίσ καμμία 

επιβάρυνςη 

 Η αναχώρηςη 

πραγματοποιείται και από 

Θεςςαλονίκη χωρίσ καμμία 

επιβάρυνςη 

Swiss  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ ΑΝΑΦΩΡΗΕΙ ΑΠΟ 15/01/2020-30/04/2020

ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΚΟΤΒΑ   15/01/2020 - 30/4/2020

ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤ ΗΜΑΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Ε.Ο.Σ. 

Νο 2246
Ζητόςτε μασ τισ προαιρετικϋσ εκδρομϋσ ςτον προοριςμό που ταξιδεύετε !

Swiss -Air France-Klm- Turkish 

Airlines-  

Όλα τα δωμϊτια εύναι 

standard 

ΣΟ TRAVEL LATINO EINAI TO ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΣΗΝ KOYBA ΜΕ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ , 24 ΩΡΕ ΣΟ 24ΩΡΟ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕ ΕΚΔΡΟΜΕ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ 2 ΑΣΟΜΑ 

 Όλεσ οι αναχωρόςεισ των προγραμμϊτων εύναι από Αθόνα. Για την εξυπηρϋτηςη των πελατών-γραφεύων τησ επαρχύασ ό από ϊλλη χώρα , μπορούμε 

να εξυπηρετόςουμε με ϋξτρα ειςιτόρια όςουσ το επιθυμούν με την ανϊλογη χρϋωςη.Αν το Add on - domestic (εςωτερικϋσ ελληνικϋσ πτόςεισ) δεν 

ζητηθεύ κατϊ την αύτηςη διαθεςιμότητασ ϊλλα με καθυςτϋρηςη, ςε περύπτωςη που δεν βρεθεύ ο αντύςτοιχοσ ναύλοσ το επιβαρύνεςτε ςε full fare 

τιμϋσ. Λόγω ρητόσ εντολόσ των αεροπορικών εταιρειών η εταιρεύα μασ υποχρεούται να κλεύνει τισ εςωτερικϋσ πτόςεισ ςε χρονικό απόςταςη 4 

ωρών από τισ διεθνεύσ πτόςεισ . ε περύπτωςη που ο πελϊτησ αλλϊξει τισ εςωτερικϋσ του πτόςεισ και δεν κρατϊ την ελϊχιςτη χρονικό απόςταςη  

των 4 ωρών τότε αναλαμβϊνει την απόλυτη ευθύνη .Αν χϊςει τισ διεθνεύσ πτόςεισ του τότε θα πρϋπει ο ύδιοσ  να καλύψει το αντύτιμο τουσ.

Σα πακϋτα βαςύζονται ςε ειδικό ναύλο με τισ αεροπορικϋσ εταιρεύεσ ςε όλουσ τουσ προοριςμούσ που αναφϋρονται ςτον τιμοκατϊλογο. ε περύπτωςη 

που ςτον ςυγκεκριμϋνο ναύλο δεν υπϊρχουν διαθϋςιμεσ θϋςεισ για την ημερομηνύα ταξιδιού που επιθυμεύ ο πελϊτησ, προςφϋρεται η δυνατότητα 

επιβεβαύωςησ του πακϋτου με την αντύςτοιχη επιβϊρυνςη ςτον επόμενο διαθϋςιμο ναύλο, η οπούα καλύπτεται από τον πελϊτη.

Swiss -Air France-Klm- Turkish 

Airlines-  

Σα προγρϊμματα μπορούν να τροποποιηθούν κατόπιν ζότηςησ και εφόςον εύναι εφικτό, π.χ αλλαγϋσ καταλυμϊτων / αλλαγϋσ επιςτροφών κλπ , με 

την ανϊλογη χρϋωςη 

ΗΜΕΙΩΕΙ - ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

Hotel Melia Jagua 4* 

ημιδιατροφό 

Gr.Mem.Varadero 5*                                            

all inclusive 

 Όροι ςυμμετοχόσ 

Για την ςυμμετοχό ςασ ςτο ταξύδι, απαραύτητη προώπόθεςη  η λόξη των διαβατηρύων νϋου τύπου (που να ϋχουν εκδοθεύ από αςτυνομικό τμόμα) να 

εύναι μεγαλύτερη των 6 μηνών από την πραγματοπούηςη του ταξιδιού .

Η κρϊτηςη γύνεται μόνο κατόπιν προκαταβολόσ εντόσ 24ωρών η οπούα ορύζεται ςε 30% € ανϊ κρϊτηςη . Αν δεν δοθεύ προκαταβολό, η κρϊτηςη 

θεωρεύται ϊκυρη. Η επιβεβαύωςη τησ κρϊτηςησ γύνεται εντόσ 48 ωρών. Για να γύνει κρϊτηςη, πρϋπει να αποςτεύλετε καθαρό φωτοτυπύα του 

διαβατηρύου του πελϊτη. ε περύπτωςη που δεν την αποςτεύλετε, οποιοδόποτε λϊθοσ ςτο όνομα του ειςιτηρύου επιβαρύνει εςϊσ. Ο ϋλεγχοσ τησ ιςχύσ 

του διαβατηρύου εύναι ευθύνη του ταξιδιώτη .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ο πελϊτησ θα πρϋπει εγγρϊφωσ (με email ό φαξ) να ζητεύ κρϊτηςη για το πακϋτο που τον ενδιαφϋρει, η δε εταιρεύα μασ οφεύλει και αυτό εγγρϊφωσ 

να απαντόςει γνωςτοποιώντασ το αναλυτικό πρόγραμμα με τα ξενοδοχεύα επιλογόσ και τισ υπηρεςύεσ του προγρϊμματοσ δύνοντασ προθεςμύα 

επιβεβαύωςησ τησ κρϊτηςησ και γνωςτοποιώντασ την πολιτικό ακυρωτικών.

Μεταξύ δε των δύο ςυμβαλλόμενων μερών (του Travel Latino και του πελϊτη) θα υπογρϊφεται ύμβαςη Σαξιδύου ςτην οπούα θα αναγρϊφονται οι 

όροι ςυμμετοχόσ του πελϊτη.

Απαραύτητη προώπόθεςη για την ϋκδοςη του πακϋτου η υπογραφό τησ ύμβαςησ Σαξιδύου από πλευρϊσ πελϊτη με υπογραφό και ημερομηνύα 

αποδοχόσ των όρων ςυμμετοχόσ.

Μϋχρι την λόξη τησ προθεςμύασ θα πρϋπει να ϋχει καταβληθεύ ςτον τραπεζικό λογαριαςμό τησ εταιρεύασ μασ το ποςό το οπούο ζητεύται 

(προκαταβολό ό εξόφληςη). Με την πλόρη εξόφληςη του πακϋτου, η εταιρεύα μασ θα προβεύ ςτην ϋκδοςη και αποςτολό του πακϋτου.
ΣΑΞΙΔΙΩΣΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΑΥΑΛΕΙΑ ΑΚΤΡΩΕΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΕ ΖΗΣΗΣΕ ΜΑ ΝΑ Α ΕΝΗΜΕΡΩΟΤΜΕ

ε περύπτωςη που οι πελϊτεσ επιθυμούν να διαμεύνουν ςε διαφορετικϊ ξενοδοχεύα από αυτϊ του τιμοκαταλόγου , εύναι εφικτό να γύνει με την 

ανϊλογη χρϋωςη , καθώσ επύςησ μπορεύ να γύνει επϋκταςη και ςε οποιοδόποτε μϋροσ τησ Λατινικόσ Αμερικόσ εφόςον υπϊρχει αεροπορικό ςυνδεςη. 

Αερ/κή  Εταιρεία

Air France-Klm

Κατϊ την κατϊθεςη των χρημϊτων ςτην τρϊπεζα, πρϋπει ςτην αιτιολογύα να αναγρϊφεται το όνομα του γραφεύου αλλϊ και του πελϊτη για τον 

οπούο τα καταθϋτετε, για να θεωρόςουμε ϋγκυρη την κατϊθεςη.

Αν επιθυμεύτε η πληρωμό να γύνει με πιςτωτικό κϊρτα (ςτην περύπτωςη που δεν εύςτε παρών) εύναι απαραύτητο να ςυμπληρώςτε την 

εξουςιοδότηςη για την χρϋωςη τησ και να αποςτεύλετε αντύγραφο τησ κϊρτασ και από τισ δύο πλευρϋσ και τησ ταυτότητασ του κατόχου τησ με fax ( 

master card ό  visa ) . 

ΑΘΗΝΑ: Βερανζϋρου 30  ΣΚ 104 32 Σηλ. 210 5200880 Fax 210 5200881  e mail: tlatino@otenet.gr    http : // www.travellatino.gr

La Habana Cienfuegos Varadero Παρατηρόςεισ 

Hotel Nacional 5*                  

πρωινό 


