
 Πανόραμα Κούβας 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Πακέτο Διάρκεια Αναχωρήσεις 
Τιμη κατά 
ατομο σε 
δικλινο

Επιβαρυνση 
μονοκλίνου

Φόροι  Βίζα 
Ασφάλεια

Πανοραμα Κούβας 9 ημέρες       
7 νύχτες 10/9 & 21/9 1.195,00 €     350,00 €      654,00 €          

Πανοραμα Κούβας 12 ημέρες       
10 νύχτες 21/9 1.395,00 €     450,00 €      654,00 €          

Πανοραμα Κούβας 11 ημέρες       
9 νύχτες 10/10 1.295,00 €     395,00 €      654,00 €          

Πανοραμα Κούβας 10 ημέρες       
7 νύχτες 23/10 1.395,00 €     350,00 €      654,00 €          

Πανοραμα Κούβας 10 ημέρες       
8 νύχτες 23/10 1.395,00 €     395,00 €      654,00 €          

Διαμονή 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Διανυκτερεύσεις 

 5 Αβάνα - 2 Σιενφουεγος    
3 Βαραδέρο AIR FRANCE

 3 Αβάνα - 2 Σιενφουεγος    
2 Βαραδέρο 

AIR FRANCE

 3 Αβάνα - 2 Σιενφουεγος    
2 Βαραδέρο 

 5 Αβάνα - 2 Σιενφουεγος    
2 Βαραδέρο 

Αερ/κή  Εταιρεία

AIR FRANCE

 4 Αβάνα - 2 Σιενφουεγος    
2 Βαραδέρο 

TURKISH AIRLINES

AIR FRANCE

La Habana Cienfuegos Varadero Παρατηρήσεις Διαμονή 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 5* & 4*

Πακέτο Διάρκεια Αναχωρήσεις 
Τιμη κατά 
ατομο σε 
δικλινο

Επιβαρυνση 
μονοκλίνου Φόροι  

Μεξικό  σίτυ 9 ημέρες       
7 νύχτες 28/10 795,00 €         295,00 €      890,00 €          

Μεξικό Ημέρα των 
Νεκρων

15 ημέρες       
13 νύχτες 28/10 2.095,00 €     795,00 €      890,00 €          

LUFTHANSA

Αερ/κή  Εταιρεία

 Hotels 4* 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Διανυκτερεύσεις 

Μεξικό

LUFTHANSA

 Hotels 4* 

Hotel Nacional 5*                  
πρωινό 

Hotel Melia San Carlos 4* 
ημιδιατροφή 

Gr.Mem.Varadero 5*                                            
all inclusive 

** Στις αναχωρήσεις με 
πτήσεις TURKISH ,το 

πρόγραμμα ξεκινάει από 
Βαραδέρο 

 Όλες οι αναχωρήσεις των προγραμμάτων είναι από Αθήνα. Για την εξυπηρέτηση των πελατών-γραφείων της επαρχίας ή από άλλη χώρα , μπορούμε 
να εξυπηρετήσουμε με έξτρα εισιτήρια όσους το επιθυμούν με την ανάλογη χρέωση.Αν το Add on - domestic (εσωτερικές ελληνικές πτήσεις) δεν 
ζητηθεί κατά την αίτηση διαθεσιμότητας άλλα με καθυστέρηση, σε περίπτωση που δεν βρεθεί ο αντίστοιχος ναύλος το επιβαρύνεστε σε full fare 
τιμές. Λόγω ρητής εντολής των αεροπορικών εταιρειών η εταιρεία μας υποχρεούται να κλείνει τις εσωτερικές πτήσεις σε χρονική απόσταση 4 
ωρών από τις διεθνείς πτήσεις . Σε περίπτωση που ο πελάτης αλλάξει τις εσωτερικές του πτήσεις και δεν κρατά την ελάχιστη χρονική απόσταση  
των 4 ωρών τότε αναλαμβάνει την απόλυτη ευθύνη .Αν χάσει τις διεθνείς πτήσεις του τότε θα πρέπει ο ίδιος  να καλύψει το αντίτιμο τους.

Τα προγράμματα μπορούν να τροποποιηθούν κατόπιν ζήτησης και εφόσον είναι εφικτό, π.χ αλλαγές καταλυμάτων / επέκτασεις κλπ , με την 
ανάλογη χρέωση 

Τα πακέτα βασίζονται σε ειδικό ναύλο με τις αεροπορικές εταιρείες σε όλους τους προορισμούς που αναφέρονται στον τιμοκατάλογο. Σε περίπτωση 
που στον συγκεκριμένο ναύλο δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις για την ημερομηνία ταξιδιού που επιθυμεί ο πελάτης, προσφέρεται η δυνατότητα 

ΤΟ TRAVEL LATINO EINAI TO ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ KOYBA ΜΕ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ , 24 ΩΡΕΣ ΤΟ 24ΩΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ 2 ΑΤΟΜΑ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Σε περίπτωση που οι πελάτες επιθυμούν να διαμείνουν σε διαφορετικά ξενοδοχεία από αυτά του τιμοκαταλόγου , είναι εφικτό να γίνει με την 
ανάλογη χρέωση , καθώς επίσης μπορεί να γίνει επέκταση και σε οποιοδήποτε μέρος της Λατινικής Αμερικής εφόσον υπάρχει αεροπορική συνδεση. 

 Όροι συμμετοχής 
Για την συμμετοχή σας στο ταξίδι, απαραίτητη προϋπόθεση  η λήξη των διαβατηρίων νέου τύπου (που να έχουν εκδοθεί από αστυνομικό τμήμα) να 
είναι μεγαλύτερη των 6 μηνών από την πραγματοποίηση του ταξιδιού .
ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ

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.

ΑΘΗΝΑ: Βερανζέρου 30  ΤΚ 104 32 Τηλ. 210 5200880 Fax 210 5200881  e mail: tlatino@otenet.gr    http : // www.travellatino.gr

Κατά την κατάθεση των χρημάτων στην τράπεζα, πρέπει στην αιτιολογία να αναγράφεται το όνομα του γραφείου αλλά και του πελάτη για τον 
οποίο τα καταθέτετε, για να θεωρήσουμε έγκυρη την κατάθεση.

Αν επιθυμείτε η πληρωμή να γίνει με πιστωτική κάρτα (στην περίπτωση που δεν είστε παρών) είναι απαραίτητο να συμπληρώστε την 
εξουσιοδότηση για την χρέωση της και να αποστείλετε αντίγραφο της κάρτας και από τις δύο πλευρές και της ταυτότητας του κατόχου της με fax ( 
master card ή  visa ) . 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Ο.Τ. 
Νο 2246 Ζητήστε μας τις προαιρετικές εκδρομές στον προορισμό που ταξιδεύετε !


