
 

τύπος δωματίου 01/5 - 25/6 26/5 - 09/7 10/7 - 25/7 26/7 - 20/8 21/8 - 27/8 28/8 - 10/9 11/9 - 31/10

dlx garden view 1.190,00 € 1.245,00 € 1.360,00 € 1.540,00 € 1.410,00 € 1.355,00 € 1.190,00 €

jr suite 1.220,00 € 1.350,00 € 1.410,00 € 1.670,00 € 1.380,00 € 1.300,00 € 1.190,00 €

maya deluxe 1.240,00 € 1.360,00 € 1.430,00 € 1.695,00 € 1.425,00 € 1.355,00 € 1.225,00 €

deluxe tropical view 1.245,00 € 1.325,00 € 1.445,00 € 1.610,00 € 1.430,00 € 1.375,00 € 1.245,00 €

daisy jr suite 1.255,00 € 1.385,00 € 1.445,00 € 1.710,00 € 1.415,00 € 1.330,00 € 1.225,00 €

junior suite 1.275,00 € 1.360,00 € 1.445,00 € 1.590,00 € 1.505,00 € 1.410,00 € 1.275,00 €

dlx jr.suite trop.view 1.280,00 € 1.350,00 € 1.520,00 € 1.600,00 € 1.445,00 € 1.360,00 € 1.260,00 €

jr suite 1.285,00 € 1.380,00 € 1.490,00 € 1.615,00 € 1.560,00 € 1.415,00 € 1.285,00 €

superior 1.345,00 € 1.435,00 € 1.490,00 € 1.685,00 € 1.445,00 € 1.385,00 € 1.285,00 €

standard 1.345,00 € 1.445,00 € 1.580,00 € 1.760,00 € 1.500,00 € 1.415,00 € 1.295,00 €

premium dlx garden 

view
1.380,00 € 1.505,00 € 1.705,00 € 1.740,00 € 1.630,00 € 1.530,00 € 1.405,00 €

standard 1.395,00 € 1.550,00 € 1.600,00 € 1.795,00 € 1.490,00 € 1.415,00 € 1.300,00 €

standard 1.445,00 € 1.600,00 € 1.665,00 € 1.875,00 € 1.540,00 € 1.455,00 € 1.345,00 €

jr suite 1.455,00 € 1.585,00 € 1.755,00 € 1.880,00 € 1.590,00 € 1.500,00 € 1.360,00 €

Dreams Natura Riviera Cancun 5* dlx garden view 1.525,00 € 1.610,00 € 1.735,00 € 1.880,00 € 1.610,00 € 1.540,00 € 1.410,00 €

Barcelo Maya Riviera 5* jr suite 1.600,00 € 1.710,00 € 1.770,00 € 1.965,00 € 1.680,00 € 1.615,00 € 1.530,00 €

Secrets Maroma 5* (adults only) jr suite 1.675,00 € 1.770,00 € 2.035,00 € 2.160,00 € 1.905,00 € 1.820,00 € 1.695,00 €

dlx garden view οn request on request on request on request on request on request on request

jr.suite deluxe οn request on request on request on request on request on request on request

dlx garden view οn request on request on request on request on request on request on request

pref. club dlx trop view οn request on request on request on request on request on request on request

paradisus jr.suite οn request on request on request on request on request on request on request

jr.suite garden view οn request on request on request on request on request on request on request

jr suite οn request on request on request on request on request on request on request

jr suite garden view οn request on request on request on request on request on request on request

royal jr suite 1.715,00 € 1.860,00 € 2.120,00 € 2.130,00 € 1.805,00 € 1.720,00 € 1.610,00 €

Σημείωση:

* Κυβερνητικόσ φόροσ πληρώνεται επι τόπου ςτο αεροδρόμιο του Κανκούν €70 περίπου το άτομο 

 e mail  : tlatino@otenet.gr  http : // www.travellatino.gr

* Όλεσ οι αναχωρήςεισ των προγραμμάτων είναι από Μαδρίτη. Για την εξυπηρέτηςη των πελατών-γραφείων τησ επαρχίασ, μπορούμε να εξυπηρετήςουμε με ειςιτήρια εςωτερικού όςουσ το επιθυμούν με την 

ανάλογη χρέωςη.

ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤ ΗΜΑΣΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Ε.Ο.Σ. Νο 2246
ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΡΑΠΕΖΗ: Ο Αριθμόσ Λογαριαςμού Σραπέζησ που μπορείτε να εμβάςετε χρήματα για να κάνετε την εγγραφή ςασ είναι: 

ALPHA BANK 120-002320006081, ονοματεπώνυμο δικαιούχου Μακάκασ τέφανοσ 

ΑΘΗΝΑ : Βερανζέρου 30  ΣΚ 104 32 Σηλ. 210 52000880 Fax 210 5200881

* Οι τιμέσ των προγραμμάτων είναι για μίνιμουμ ςυμμετοχή 2 ατόμων και κοςτολογημένεσ με βάςη την ιςοτιμία δολαρίου 1 € = US$ 1,15  (Ναυτεμπορική 01/02/2021). 

* Σα πακέτα βαςίζονται ςε ειδικό ναύλο με τισ αεροπορικέσ εταιρείεσ ςε όλουσ τουσ προοριςμούσ που αναφέρονται ςτον τιμοκατάλογο. ε περίπτωςη που ςτον ςυγκεκριμένο ναύλο δεν υπάρχουν διαθέςιμεσ θέςεισ 

για την ημερομηνία ταξιδιού που επιθυμεί ο πελάτησ, προςφέρεται η δυνατότητα επιβεβαίωςησ του πακέτου με την αντίςτοιχη επιβάρυνςη ςτον επόμενο διαθέςιμο ναύλο, η οποία καλύπτεται από τον πελάτη.

*Οι τιμέσ τησ μετάβαςησ προσ και από Μαδρίτη καθορίζονται με την ημερομηνία τησ ζήτηςησ .Τπάρχει περίπτωςη λόγο μη ανταπόκριςησ των πτήςων να υπάρχει διανυκτέρευςη ςτην Μαδρίτη με χρέωςη του 

πελάτη.
* Όροι ςυμμετοχήσ 

Για την ςυμμετοχή ςασ ςτο ταξίδι, απαραίτητη προώπόθεςη  η λήξη των διαβατηρίων νέου τύπου (που να έχουν εκδοθεί από αςτυνομικό τμήμα) να είναι μεγαλύτερη των 6 μηνών από την πραγματοποίηςη του 

ταξιδιού .

* Σο γραφείο θα πρέπει εγγράφωσ (με email ή φαξ) να ζητεί κράτηςη για το πακέτο που ενδιαφέρει τουσ πελάτεσ του, η δε εταιρεία μασ οφείλει και αυτή εγγράφωσ να απαντήςει γνωςτοποιώντασ το αναλυτικό 

πρόγραμμα με τα ξενοδοχεία επιλογήσ και τισ υπηρεςίεσ του προγράμματοσ δίνοντασ προθεςμία επιβεβαίωςησ τησ κράτηςησ και γνωςτοποιώντασ την πολιτική ακυρωτικών.

Μεταξύ δε των δύο ςυμβαλλόμενων μερών (του προμηθευτή Travel Latino και του ςυνεργαζόμενου γραφείου) θα υπογράφεται ύμβαςη Σαξιδίου ςτην οποία θα αναγράφονται οι όροι ςυμμετοχήσ του πελάτη.

Απαραίτητη προώπόθεςη για την έκδοςη του πακέτου η υπογραφή τησ ύμβαςησ Σαξιδίου από πλευράσ ςυνεργαζόμενου γραφείου με ςφραγίδα τησ εταιρείασ και ημερομηνία αποδοχήσ των όρων ςυμμετοχήσ.

Μέχρι την λήξη τησ προθεςμίασ θα πρέπει να έχει καταβληθεί ςτον τραπεζικό λογαριαςμό τησ εταιρείασ μασ το ποςό το οποίο ζητείται (προκαταβολή ή εξόφληςη). Με την πλήρη εξόφληςη του πακέτου, η εταιρεία 

μασ θα προβεί ςτην έκδοςη και αποςτολή του πακέτου.

* Ακυρώςεισ – Αλλαγέσ

Μετά την εξόφληςη και  έκδοςη του πακέτου δεν είναι δυνατή η ακύρωςή του χωρίσ τα αντίςτοιχα ακυρωτικά (τα οποία μπορεί να είναι μέχρι και 100%)  ςύμφωνα με τουσ κανονιςμούσ που διέπουν τουσ ειδικούσ 

ναύλουσ που έχουμε για την πραγματοποίηςη των προγραμμάτων από τισ αεροπορικέσ εταιρείεσ και τουσ ςυνεργάτεσ μασ του εξωτερικού. 

Σο ίδιο ιςχύει και για τισ αλλαγέσ ςτισ ημερομηνίεσ – αλλαγέσ ονομάτων μετά από την έκδοςη των ειςιτηρίων δεν είναι εφικτέσ. Οποιαδήποτε αλλαγή ή και ακύρωςη θα πρέπει να ζητείται εγγράφωσ (μέςω email ή 

φαξ).

RIVIERA MAYA - MΕΞΙΚΟ (MAIO ΕΩ ΟΚΣΩΒΡΙΟ) 2021

Eξωτικά πακέτα διακοπών από  Μαδρίτη  9ημέρεσ - 7 νύχτεσ "all inclusive" 

Dreams Riviera Cancun 5*

Bluebay Grand Esmeralda 5* 

Iberostar Quetzal 5*

ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΑ "all inclusive" Riviera Maya 

 TIME ΚΑΣ'ΑΣΟΜΟ MAZI ME TOY ΥΟΡΟΤ ςε δίκλινο δωμάτιο για κρατήςεισ έωσ και 31/3/21

Ocean Coral & Turquesa 5*

Νοw Sapphire Riviera Cancun 5*

Ocean Riviera Paradise 5*

Ocean Maya Royale 5* (adults only)

Dreams Tulum 5*

Sunscape Akumal Beach resort 5*

Grand Riviera Princess 5*

Grand Sirenis Riv.Maya Resort & Spa 5*

Platinum Yucatan Princess 5*(adults only)

Barcelo Maya Beach Resort 5*

Dreams Puerto Aventuras 5*

επίςησ διαθέςιμα on request:Now Jade,Dreams Tulum, Occidental at Xcaret, Dreams & Secrets Capri Riv.,Royalton Riviera, Paradisus La Perla,Barcelo Maya Pal.Deluxe,Iberostar

Gr.Hotel Paraiso,Blue Diamond, Secrets Akumal & Maroma, Zoetry Paraiso La Bonita κ.α.

Grand Palladium White Sand res. & spa 5*

Iberostar Paraiso Del Mar 5*

Grand Palladium Kantenah/Colonial 5*

Α΄ΕΚΔΟΣΗ 08/02/2021                                                                                          

Αναχωρήζεις από Μαδρίηη 

Οι τιμέσ ςυμπεριλαμβάνουν: αεροπορικά Μαδρίτη/Κανκουν/Μαδρίτη, φόρουσ αεροδρομίου (162€), μεταφορά από/προσ αεροδρόμιο-ξενοδοχείο, 7 νύχτεσ διαμονή "all inclusive",ταξ.αςφάλεια.

Trs Coral 5*

Grand Palladium Costa Mujeres 5*

Paradisus Playa del Carmen La Esmeralda 5*

Amresorts - Secrets Capri Riviera Cancun 5* 

Hotels in Playa Mujeres

Dreams Playa Mujeres 5* 

Secrets Playa Mujeres 5*


