
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Μαγευτική
3, 4 ΜΕΡΕΣ

Αναχωρήσεις αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη 
με απευθείας πτήσεις

179€από



3 ΜΕΡΕΣ
Αναχωρήσεις με Volotea κάθε  Κυριακή  

SKG-JTR 08:55-10:55 & JTR-SKG 19:45-20:55                                                                  

Ξενοδοχείο - Δωμάτιο - Τοποθεσία Κατ Διατροφή
Τιμη σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

Τιμη σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

      Σεπτέμβριος Οκτώβριος

Kamarella - Καμάρι 4* πρωινό 179 79 request 159 69 request

Drossos- Περίσσα                      4* πρωινό 189 79 109 169 69 99

Ambience - Φηρά 4* πρωινό 209 79 129 189 69 129

Loucas on the cliff 
- standard δίκλινο - με θέα Καλντέρα

boutique πρωινό 249 x x 229 x x

Loucas on the cliff 
- superior δίκλινο - με θέα Καλντέρα

boutique πρωινό 279 119 x 259 99 x

Σημείωση : Στις  παραπάνω τιμές , το αεροπορικό εισιτήριο υπολογίστηκε με ναύλο 125 € μαζί με τους φόρους και μια χειραποσκευή 8 κιλών. 
Σε περίπτωση που η τιμή του αεροπορικού εισιτηρίου κατά την στιγμή της κράτησής σας , παρουσιάζει αύξηση ή μείωση από την τιμή 
κοστολόγησης , θα γίνεται ανάλογη τροποποίηση. 

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων  45€ κατά άτομο . Ζητήστε μας τιμές Rent a car εάν επιθυμείτε.

4 ΜΕΡΕΣ
Αναχωρήσεις με Volotea   κάθε  Πέμπτη   

SKG-JTR 08:55-10:55 & JTR-SKG 07:20-08:30                                                                  

Ξενοδοχείο - Δωμάτιο - Τοποθεσία Κατ Διατροφή
Τιμη σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

Τιμη σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

2ο 
παιδί

      Σεπτέμβριος Οκτώβριος

Kamarella - Καμάρι 4* πρωινό 209 99 request 189 89 request

Drossos - Περίσσα                      4* πρωινό 229 99 135 209 89 125

Ambience - Φηρά 4* πρωινό 259 99 159 239 89 149

Loucas on the cliff
standard δίκλινο - με θέα Καλντέρα

boutique πρωινό 309 x x 299 x x

Loucas on the cliff
superior δίκλινο - με θέα Καλντέρα

boutique πρωινό 319 135 x 309 99 x

ωση : Στις  παραπάνω τιμές , το αεροπορικό εισιτήριο υπολογίστηκε με ναύλο 125 € μαζί με τους φόρους και μια χειραποσκευή 8 κιλών. 
Σε περίπτωση που η τιμή του αεροπορικού εισιτηρίου κατά την στιγμή της κράτησής σας , παρουσιάζει αύξηση ή μείωση από την τιμή 
κοστολόγησης , θα γίνεται ανάλογη τροποποίηση. 

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων  45€ κατά άτομο . Ζητήστε μας τιμές Rent a car εάν επιθυμείτε

Kamarella Drossos Ambience Loucas on the cliff 


