
 

Με την  ποιότητα, ασυναγώνιστη εμπειρία & συνέπεια του Boutros Tours
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 20 YEARS 

OF EXCELLENT SERVICE
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
WILDLIFE EXPERIENCE  

8 4* 2,190 € 
Γιοχάνεσμπουργκ, Χέιζιβιου, Πάρκο 
Κρούγκερ, Ζουαζιλάνδη , Μκιούζ, 
Εθνικό Πάρκο Ιμφολόζι, Σάντα 
Λουτσία , Ντέρμπαν

Ημέρες Ξενοδοχεία Τιμή 
2κλινου

Διαφορά
1κλινουΑναχωρήσειςΠτήσεις

390 € 

Extras

EMIRATES/ 
QATAR

 AIRWAYS

SOUTH AFRICAN TASTE  
9 4* 1995 €Κέηπ Τάουν, Γιοχάνεσμπουργκ, 

Πάρκο Κρούγκερ
520 €

ΚΑΘΕ

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΑΘΕ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

480 €

TURKISH
 AIRLINES

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΝΟΤ. ΑΦΡΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

20 4* / 5* 4240 €Γιοχάνεσμπουργκ, Χέιζιβιου , Σουαζιλάνδη, 
Ζούλουλαντ, Ντέρμπαν , Πόρτ 
Ελίζαμπεθ,Νάισνα, Άουντσχορν, Κέηπ 
Τάουν ,Καταρράκτες Βικτώρια

960 €ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ

ΠΑΡΚΟ ΚΡΟΥΓΚΕΡ 
& ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ

10 4* lodge 2590 €Καταρράκτες Βικτώρια,Εθνικό Πάρκο 
Τσόμπε,Σαβούτε, Δέλτα Οκαβάνγκο

N/AΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

EMIRATES/ 

TURKISH
 AIRLINES

620 €

780 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
AMAZING  ΚΕΝΥΑ

11 4*/5*
Ναιρόµπι - Αµποσέλι - Λίµνη Ναιβάσα 
Μασάι Μάρα  - Μοµπάσα 
/ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ στα lodges 

Ημέρες Ξενοδοχεία Τιμή 
2κλινου

Διαφορά
1κλινουΑναχωρήσειςΠτήσεις

Extras

2650€ 520 € 750 €
EGYPTAIR/

QATAR 
AIRWAYS

ΚAΘΕ
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

TANZANIA - ΖΑΝΖΙΒΑΡΗ

10 Αρούσα - Νγκορονγκόρο - Σερενγκέτι 
Λίμνη  Μανυάρα - Ζανζιβάρη

2,740 € 450 € 
06/02,20/02

 & 06/03,20/03
ETHIOPIAN 
AIRLINES 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ημέρες Ξενοδοχεία Τιμή 
2κλινου

Διαφορά
1κλινουΑναχωρήσειςΠτήσεις

Extras

4*/5* 750 €

 20 YEARS 
OF EXCELLENT SERVICE

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ GROUPS

2022

Επέκταση στους Καταρράκτες Βικτώρια +4 13 ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 3*/4* 3060 € 220 €

480 €

620 €

TURKISH
 AIRLINES
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NΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ    

ΚΕΝΥΑ

TANZANIA
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - MΑΪΟΣ



* Οι τιμές του παρόντος τιμοκαταλόγου ισχύουν για αναχωρήσεις Φεβρουαρίου - Μαίου 2022      

* Με την  υπογραφή  του  συμφωνητικού  αποδέχεσθε  αυτομάτως  ότι  έχετε  διαβάσει  προσεκτικά  τις  παρακάτω σημαντικές  σημειώσεις  

και  έχετε  ενημερωθεί  για  τυχόν  απορίες σας  από  τους πωλητές   του  Boutros Tours        

* Οι τιμές έχουν υπολογιστεί βάσει ειδικού οικονομικού ναύλου στις συνεργαζόμενες αεροπορικές εταιρείες . Σε περίπτωση εξαντλήσεως των 

θέσεων αυτών τα πακέτα θα επιβαρύνονται με τις διαφορές των ναύλων που καλύπτονται από τους ταξιδιώτες.      

* Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίων, φόροι αναχώρησης,  η βίζα και τα φιλοδωρήματα      

* Οι τιμές του τιμοκαταλόγου για τα ομαδικά ταξίδια είναι υπολογισμένες για ελάχιστη  συμμετοχή 15 ατόμων Στην περίπτωση μικρότερης 

συμμετοχής (ελάχιστη συμμετοχή 8 ατόμων ) η εκδρομή ΔΕΝ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ!!. Πραγματοποιείται με τις ανάλογες επιβάρυνσεις που 

επιβαρύνουν τον ταξιδιώτη. Με την  υπογραφή  του  δελτίου συμμετοχής σημαίνει ότι έχετε ενημερωθεί κα συμφωνήσει με την επιβάρυνση 

του κάθε πακέτου.       

* Τα οργανωμένα ταξίδια πραγματοποιούνται και με ελάχιστη συμμετοχή 2 ατόμων με αγγλόφωνο ξεναγό.       

* Οι φόροι αεροδρομίων και τα τέλη  προσαύξησης  καυσίμων μπορεί να αλλάξουν  από τις αεροπορικές εταιρείες  ανα πάσα στιγμή. Αν θα 

υπάρξουν αλλαγές θα επιβαρύνουν τους πελάτες. Παρακαλώ επιβεβαιώνεται την τελική τιμή με την εξόφληση του πακέτου σας.      

* Για όλους τους συμμετέχοντες στις εκδρομές/πακέτα εξωτερικού απαιτείται η κατοχή ισχύοντος Ελληνικού διαβατηρίου νέου τύπου που 

έχουν εκδοθεί μετά το 2006 στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα και όχι νομαρχίες και να έχουν 6μηνη ισχύ από την ημερομηνία ταξιδιού.      

* Η βίζα της Κένυας & Τανζανίας  δεν περιλαμβάνεται στην τιμή. Το κόστος ανέρχεται σε 50,00€ κατ’ άτομο, πληρώνεται και εκδίδεται 

ηλεκτρονικά.      

* Τα φιλοδωρήματα έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα  και  το ύψος τους κυμαίνεται ανάλογα με την διάρκεια του ταξιδιού .      

*  Όλες  οι τιμές  είναι  υπολογισμένες  σε  standard  δωμάτια  ξενοδοχείων.  Για  διαμονή σε  ανώτερη  κατηγορία  δωματίων   υπάρχει  η  

ανάλογη  επιβάρυνση.       

* Οι  τιμές  είναι  βασισμένες  σε  σημερινές  ισοτιμίες ΕΥΡΩ/ΔΟΛΑΡΙΟΥ  και σημερινούς  ναύλους  αεροπορικών  εταιριών.  Σε περίπτωση  

αύξησης,  οι  αυξήσεις  θα  βαρύνουν  τον  ταξιδιώτη      

* Το  τρίκλινο  δωμάτιο  είναι δίκλινο  με  προσθήκη  τρίτου  κρεβατιού  και καλό  είναι  να  μην  επιλέγεται  από  τρεις  ενήλικες        

* Ζητάτε πάντα τα εποχιακά ένθετα προγράμματα για να έχετε πλήρη εικόνα της εκάστοτε εκδρομής και πως αυτή πραγματοποιείται ανά 

εποχή. Μην βασίζεστε στα προγράμματα της μπροσούρας και της ιστοσελίδας γιατί αυτά είναι ενδεικτικά. Όπως καταλαβαίνετε ούτε η 

μπροσούρα είναι δυνατόν να εκδίδεται  συνέχεια, ούτε οι αλλαγές στην ιστοσελίδα μπορούν να γίνονται συνεχώς.       

      

* Mε την εξόφληση σας είναι υποχρεωτική η υπογραφή της σύμβασης και από τα 2 μέρη ( BOUTROS TOURS και πελάτης / ταξιδιώτης ) . 

Νόμος 393 του 76 και Π.Δ. 3 39 του 96.      

* ΑΚΥΡΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  & ΜΕΧΡΙ  25  ΗΜΕΡΕΣ  ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ  ΕΚΔΡΟΜΗΣ επιστροφή  

της  προκαταβολής στο  ακέραιο  πλην  100,00  ανά άτομο για λειτουργικά  έξοδα :Ακύρωση  από  24-15   ΗΜΕΡΕΣ  ΠΡΙΝ  ΤΗΝ  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ   

ακυρωτικά  το  35%  της  αξίας  της  εκδρομής Ακύρωση  από 14–7  ΗΜΕΡΕΣ  ΠΡΙΝ  ΤΗΝ  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ      ακυρωτικά  το  50%  της  αξίας  της  

εκδρομήςΑκύρωση  από 07- 01 ΗΜΕΡΕΣ  ΠΡΙΝ  ΤΗΝ  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ   ακυρωτικά το  σύνολο της  αξίας  της  εκδρομήςΓια  τα  μέσα  ναύλωσης  

τσάρτερ  αεροσκαφών, εορταστικές περιόδους, κρουαζιέρων, εκθέσεων, συνεδρίων και  παρεμφερείς  διεθνείς  εκδηλώσεις  τα  ακυρωτικά  

φθάνουν  μέχρι  το  100%  της  αξίας  τους  ανεξαρτήτως  της ημέρας  γνωστοποίησης της  ακύρωσης      

* Η νέα έκδοση τιμοκαταλόγου ακυρώνει κάθε προηγούμενη.       

Για τις κρατήσεις σας απαραίτητη η προσκόμιση διαβατηρίου νέου τύπου ή φωτοτυπία του.      

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 

Για τις κρατήσεις σας απαραίτητη η προσκόμιση διαβατηρίου ή ταυτότητα νέου τύπου ή φωτοτυπία τους εν ισχύ για την 
σωστή αναγραφή των ονομάτων στην κράτηση  και έκδοση των εισιτηρίων. 'Αλλα στοιχεία δεν ελέγχονται και ουδεμία 
ευθύνη φέρει το Boutros Tours για τη εγκυρότητα των διαβατηρίων. 


