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ΔΙΑΜΟΝΈΣ ΣΤΗΝ ΣΑΝΤΟΡΊΝΗ
Υποχρέωση των κατόχων του εντύπου είναι να καταβάλλουν 120,00€ (εκατόν είκοσι ευρώ) κατ’ άτομο ποσό που αντιστοιχεί στα
παρακάτω:
 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πειραιάς ή Ραφήνα-Σαντορίνη-Πειραιάς ή Ραφήνα σε οικονομική θέση.  Μεταφορές από το Λιμάνι στο
ξενοδοχείο και αντιστρόφως.  Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης με την Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ.  Υπηρεσίες Τοπικού Αντιπροσώπου.
 Έξοδα κρατήσεων.  ΦΠΑ 24%
Με την πληρωμή του παραπάνω ποσού οι πελάτες θα δικαιούνται την 4ήμερη (τρείς νύκτες) διαμονή στην Σαντορίνη.
Η κράτηση και η πληρωμή από τους πελάτες θα γίνεται το αργότερο 21 ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία αναχώρησης.
• Η προσφορά ισχύει για το διάστημα 15/04/2019 έως 15/06/2019 και από 10/09/2019 έως 15/10/2019 (Εξαιρούνται οι
επίσημες Αργίες και Εορτές).
• Αναχωρήσεις θα γίνονται Παρασκευή και Δευτέρα πρωί.
• Η επιλογή των καταλυμάτων θα γίνεται από το Ι.Q HOLIDAYS.
• Τα καταλύματα είναι δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο ξενοδοχείου με πισίνα και πρωινό ή σε studios (διαθέτουν εξοπλισμένη
κουζίνα) χωρίς πρωινό. Και στις δυο περιπτώσεις πρόκειται για επιλεγμένα καταλύματα 2** ή 3*** Αστέρων
• Κρατήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο από τους κατόχους του ειδικού έντυπου.
• Παιδιά έως 2 ετών δωρεάν.
• Παιδιά από 3 έως 12 ετών έκπτωση 50% όταν μοιράζονται το δωμάτιο με τους γονείς.
• Προσαύξηση μονόκλινου +40€.
• Οποιαδήποτε μεταβολή των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων (αύξηση) θα επιβαρύνει των πελάτη.
• Aκυρώσεις σύμφωνα με την νομοθεσία του Υπουργείου Τουρισμού.

Πληροφορίες και κρατήσεις για τους κατόχους του ειδικού εντύπου, καθημερινά από τις 09:00πμ-17:00μμ
(Δευτέρα έως Παρασκευή).
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ΔΙΑΜΟΝΈΣ ΣΤΗΝ ΙΟ
Υποχρέωση των κατόχων του εντύπου είναι να καταβάλλουν 115,00€ (εκατόν δεκαπέντε ευρώ) κατ’ άτομο ποσό που αντιστοιχεί στα
παρακάτω:
 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πειραιάς ή Ραφήνα – ΙΟΣ - Πειραιάς ή Ραφήνα σε οικονομική θέση.  Μεταφορές από το Λιμάνι στο ξενοδοχείο
και αντιστρόφως.  Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης με την Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ.  Υπηρεσίες Τοπικού Αντιπροσώπου.
 Έξοδα κρατήσεων.  ΦΠΑ 24%
Με την πληρωμή του παραπάνω ποσού οι πελάτες θα δικαιούνται την 4ήμερη (τρείς νύκτες) διαμονή στην Ιο.
Η κράτηση και η πληρωμή από τους πελάτες θα γίνεται το αργότερο 21 ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία αναχώρησης.
Η προσφορά ισχύει για το διάστημα:
26/04-29/04, 08/06-10/06,15/06-18/06,22/06-25/06,29/06-02/07
06/07-09/07,24/08-27/08, 31/08-03/09,07/09-10/09,14/09-17/09
(Εξαιρούνται οι επίσημες Αργίες και Εορτές).
•
•
•
•
•
•
•

Οι διανυκτερεύσεις θα πραγματοποιηθούν στο ξενοδοχείο HERMES HOTEL ή σε εφάμιλλό ξενοδοχείο χωρίς πρωινό.
Κρατήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο από τους κατόχους του ειδικού έντυπου.
Παιδιά έως 2 ετών δωρεάν.
Παιδιά από 3 έως 12 ετών έκπτωση 50% όταν μοιράζονται το δωμάτιο με τους γονείς.
Προσαύξηση μονόκλινου +40€.
Οποιαδήποτε μεταβολή των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων (αύξηση) θα επιβαρύνει των πελάτη.
Aκυρώσεις σύμφωνα με την νομοθεσία του Υπουργείου Τουρισμού.

sinc
e

2

3
00

HOLIDAYS

Tηλ: 210 3232888
Εmail: info@iqholidays.gr
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MOUZAKI PALACE 4* ΣΤΟ ΜΟΥΖΆΚΙ ΚΑΡΔΊΤΣΑΣ
Υποχρέωση των κατόχων του εντύπου είναι να καταβάλλουν 69,00€ (εξήντα εννέα ευρώ) κατ’ άτομο ποσό που αντιστοιχεί
στα παρακάτω:
 Πρωινό σε μπουφέ  Δείπνο σε μπουφέ ή σερβιριζόμενο μενού 2 επιλογών  Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης  Έξοδα κρατήσεων
 ΦΠΑ 24%
Με την πληρωμή του παραπάνω ποσού οι πελάτες θα δικαιούνται την 4ήμερη (τρείς νύκτες) διαμονή με ημιδιατροφή στο
MOUZAKI PALACE 4* στην περιοχή Μουζάκι.
• Η κράτηση και η πληρωμή από τους πελάτες θα γίνεται το αργότερο 21 ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία αναχώρησης
ανάλογα την διαθεσιμότητα.
• Η προσφορά ισχύει για το διάστημα 15/01/2019 έως 30/11/2019 (Εξαιρούνται οι επίσημες Αργίες και Εορτές).
• Κρατήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο από τους κατόχους του ειδικού έντυπου.
• Παιδιά έως 3 ετών δωρεάν.
• Παιδιά από 3 έως 12 ετών έκπτωση 50% όταν μοιράζονται το δωμάτιο με τους γονείς.
• Επιβάρυνση μονόκλινου +60€
• Aκυρώσεις σύμφωνα με την νομοθεσία του Υπουργείου Τουρισμού.

Πληροφορίες και κρατήσεις για τους κατόχους του ειδικού εντύπου, καθημερινά από τις 09:00πμ-17:00μμ
(Δευτέρα έως Παρασκευή).

NAIADES HOTEL 4*

ALKISTIS HOTEL

στην ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΉΡΑ

στο ΠΗΛΙΟ
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Υποχρέωση των κατόχων του εντύπου είναι να καταβάλλουν
75,00€ (εβδομήντα πέντε ευρώ) κατ’ άτομο ποσό που αντιστοιχεί
στα παρακάτω:

Υποχρέωση των κατόχων του εντύπου είναι να καταβάλλουν
69,00€ (εξήντα εννέα ευρώ) κατ’ άτομο ποσό που αντιστοιχεί
στα παρακάτω:

 Πρωινό σε μπουφέ  Δείπνο σε μπουφέ ή σερβιριζόμενο
μενού 2 επιλογών  Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης  Έξοδα
κρατήσεων  ΦΠΑ 24%

 Πρωινό σε μπουφέ.  Δείπνο σε μπουφέ ή σερβιριζόμενο
μενού 2 επιλογών.  Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης.
 Έξοδα κρατήσεων.  ΦΠΑ 24%

Με την πληρωμή του παραπάνω ποσού οι πελάτες θα
δικαιούνται την 4ήμερη (τρείς νύκτες) διαμονή με ημιδιατροφή
στο NAIADES HOTEL 4* στην περιοχή Νεοχώρι Καρδίτσας.

Με την πληρωμή του παραπάνω ποσού οι πελάτες θα
δικαιούνται την 4ήμερη (τρείς νύκτες) διαμονή με ημιδιατροφή
στο ALKISTIS HOTEL στην περιοχή ΠΗΛΙΟΥ.

• Η κράτηση και η πληρωμή από τους πελάτες θα γίνεται
το αργότερο 21 ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία
αναχώρησης ανάλογα την διαθεσιμότητα.
• Η προσφορά ισχύει για το διάστημα 15/01/2019 έως
30/11/2019 (Εξαιρούνται οι επίσημες Αργίες και Εορτές).
• Κρατήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο από τους κατόχους του
ειδικού έντυπου.
• Παιδιά έως 3 ετών δωρεάν.
• Παιδιά από 3 έως 12 ετών έκπτωση 50% όταν μοιράζονται
το δωμάτιο με τους γονείς.
• Επιβάρυνση μονόκλινου +60€
• Aκυρώσεις σύμφωνα με την νομοθεσία του Υπουργείου
Τουρισμού.
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• Η κράτηση και η πληρωμή από τους πελάτες θα γίνεται
το αργότερο 21 ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία
αναχώρησης ανάλογα την διαθεσιμότητα.
• Η προσφορά ισχύει για το διάστημα 15/01/2019 έως
30/11/2019 (Εξαιρούνται οι επίσημες Αργίες και Εορτές).
• Κρατήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο από τους κατόχους του
ειδικού έντυπου.
• Παιδιά έως 3 ετών δωρεάν.
• Παιδιά από 3 έως 12 ετών έκπτωση 50% όταν μοιράζονται
το δωμάτιο με τους γονείς.
• Επιβάρυνση μονόκλινου +60€
• Aκυρώσεις σύμφωνα με την νομοθεσία του Υπουργείου
Τουρισμού.
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ΟLYMPUS THEA BOUTIQUE HOTEL 4*
στον ΠΛΑΤΑΜΏΝΑ ΠΙΕΡΊΑΣ

SΕMANTRON TRADITIONAL VILLAGE 4*
στο ΑΙΓΙΟ

!
aces !!
Top pl - Βέροια

α
Βεργίν τραλώνων
ιο Πε
Σπήλα Μουδανιά
Νέα
ουσα
α - Νά
σ
σ
ε
δ
Έ

Υποχρέωση των κατόχων του εντύπου είναι να καταβάλλουν
69,00€ (εξήντα εννέα ευρώ) κατ’ άτομο ποσό που αντιστοιχεί
στα παρακάτω:
 Πρωινό σε μπουφέ.  Δείπνο σε μπουφέ ή σερβιριζόμενο
μενού 2 επιλογών.  Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης.
 Έξοδα κρατήσεων.  ΦΠΑ 24%
Με την πληρωμή του παραπάνω ποσού οι πελάτες θα
δικαιούνται την 4ήμερη (τρείς νύκτες) διαμονή με ημιδιατροφή
στο ΟLYMPUS THEA BOUTIQUE HOTEL 4* στον Πλαταμώνα
Πιερίας.
• Η κράτηση και η πληρωμή από τους πελάτες θα γίνεται
το αργότερο 21 ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία
αναχώρησης ανάλογα την διαθεσιμότητα.
• Η προσφορά ισχύει για το διάστημα από 10/01/2019 έως
10/06/2019 και τέλος από 10/11/2019 έως 20/12/2019
(Εξαιρούνται οι επίσημες Αργίες και Εορτές).
• Κρατήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο από τους κατόχους του
ειδικού έντυπου.
• Παιδιά έως 3 ετών δωρεάν.
• Παιδιά από 3 έως 12 ετών έκπτωση 50% όταν μοιράζονται
το δωμάτιο με τους γονείς.
• Επιβάρυνση μονόκλινου +60€
• Aκυρώσεις σύμφωνα με την νομοθεσία του Υπουργείου
Τουρισμού.

Υποχρέωση των κατόχων του εντύπου είναι να καταβάλλουν
80,00€ (ογδόντα ευρώ) κατ’ άτομο ποσό που αντιστοιχεί στα
παρακάτω:
 Πρωινό σε μπουφέ.  Δείπνο σε μπουφέ ή σερβιριζόμενο μενού
2 επιλογών.  Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης.
 Έξοδα κρατήσεων.  ΦΠΑ 24%
Με την πληρωμή του παραπάνω ποσού οι πελάτες θα δικαιούνται
την 4ήμερη (τρείς νύκτες) διαμονή με ημιδιατροφή στο
SΕMANTRON TRADITIONAL VILLAGE 4* στην περιοχή ΑΙΓΙΟΥ.
• Η κράτηση και η πληρωμή από τους πελάτες θα γίνεται το
αργότερο 21 ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία
αναχώρησης ανάλογα την διαθεσιμότητα.
• Η προσφορά ισχύει για το διάστημα 01/12/2018 έως 15/06/2019
και από 15/09/2019 έως 30/11/2019 (Εξαιρούνται οι
επίσημες Αργίες και Εορτές).
• Κρατήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο από τους κατόχους του
ειδικού έντυπου.
• Παιδιά έως 3 ετών δωρεάν.
• Παιδιά από 3 έως 12 ετών έκπτωση 50% όταν μοιράζονται το
δωμάτιο με τους γονείς.
• Επιβάρυνση μονόκλινου +60€
• Aκυρώσεις σύμφωνα με την νομοθεσία του Υπουργείου
Τουρισμού.

Πληροφορίες και κρατήσεις για τους κατόχους του ειδικού εντύπου, καθημερινά από τις 09:00πμ-17:00μμ
(Δευτέρα έως Παρασκευή).

LECADIN HOTEL

IRIA BEACH

στο ΚΑΡΠΕΝΉΣΙ ΕΥΡΥΤΑΝΊΑΣ

στα IΡΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
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Υποχρέωση των κατόχων του εντύπου να καταβάλλουν 65,00€
(εξήντα πέντε ευρώ) κατ’ άτομο ποσό που αντιστοιχεί στα
παρακάτω:
 Πρωινό σε μπουφέ.  Δείπνο σε μπουφέ ή σερβιριζόμενο μενού
2 επιλογών.  Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης.
 Έξοδα κρατήσεων.  ΦΠΑ 24%
Με την πληρωμή του παραπάνω ποσού οι πελάτες θα δικαιούνται
την 4ήμερη (τρείς νύκτες) διαμονή με ημιδιατροφή στο LECADIN
HOTEL στην περιοχή Καρπενήσι.
Επίσης δικαιούνται τις προσφορές του ξενοδοχείου :
• 20% έκπτωση σε δραστηριότητες Εναλλακτικού Τουρισμού
• 15% έκπτωση για το SALOON-PARK για όλες τις δραστηριότητες
στο κέντρο Τουριστικής Ιππασίας & Περιπέτειας
• 15% εκπτωτική κάρτα, επί του καταλόγου, για όλες τις
καταναλώσεις στο café-snack bar SALOON-PARK
• Early check-in (10:00) / late check-out (18:00) κατόπιν
διαθεσιμότητα
• Η κράτηση και η πληρωμή από τους πελάτες θα γίνεται το
αργότερο 21 ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία
αναχώρησης ανάλογα την διαθεσιμότητα.
• Η προσφορά ισχύει για ο διάστημα 15/01/2019 έως 30/11/2019
(Εξαιρούνται οι επίσημες Αργίες και Εορτές).
• Κρατήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο από τους κατόχους του
ειδικού έντυπου.
• Παιδιά έως 12 ετών δωρεάν.
• Επιβάρυνση μονόκλινου +45€

Υποχρέωση των κατόχων του εντύπου είναι να καταβάλλουν
69,00€ (εξήντα εννέα ευρώ) κατ’ άτομο ποσό που αντιστοιχεί στα
παρακάτω:
 Πρωινό σε μπουφέ.  Δείπνο σε μπουφέ ή σερβιριζόμενο μενού 2 επιλογών.  Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης.
 Έξοδα κρατήσεων.  ΦΠΑ 24%
Με την πληρωμή του παραπάνω ποσού οι πελάτες θα δικαιούνται την 4ήμερη (τρείς νύκτες) διαμονή με ημιδιατροφή στο IRIA
BEACH στην περιοχή ΙΡΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ.
• Η κράτηση και η πληρωμή από τους πελάτες θα γίνεται το
αργότερο 21 ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία
αναχώρησης ανάλογα την διαθεσιμότητα.
• Η προσφορά ισχύει για το διάστημα 20/05/2019 έως
30/06/2019 και από 01/09/2019 έως 30/09/2019 (Εξαιρούνται
οι επίσημες Αργίες και Εορτές).
• Κρατήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο από τους κατόχους του
ειδικού έντυπου.
• Παιδιά έως 3 ετών δωρεάν.
• Παιδιά από 3 έως 12 ετών έκπτωση 50% όταν μοιράζονται
το δωμάτιο με τους γονείς.
• Επιβάρυνση μονόκλινου +45€
• Ακυρώσεις σύμφωνα με την νομοθεσία του Υπουργείου
Τουρισμού.

ΑΚΥΡΩΤΙΚΆ ΠΟΥ ΙΣΧΎΟΥΝ ΓΙΑ ΌΛΑ ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΑ
• Ακυρώσεις έως 21 ημέρες πριν την επιθυμητή ημέρα αναχώρησης του πελάτη χωρίς επιβάρυνση.
• Ακυρώσεις 20 ημέρες πριν την επιθυμητή ημέρα αναχώρησης του πελάτη η χρέωση (ακυρωτικά)
θα προκύπτει ανάλογα τον προορισμό.
• Σε όλους τους προορισμούς δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής που ισχύει από 01/01/2018,
ο οποίος καταβάλλεται στα ξενοδοχεία.
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Οι οικογένειες των μαθητών του εκπαιδευτικού οργανισμού ΟΡΑΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
θα απολαύσουν τις δωροδιαμονές από 1/6/2019 έως 30/4/2020.

