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ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
Με την ποιότητα, ασυναγώνιστη εμπειρία & συνέπεια του Boutros Tours

Ανθίμου Γαζή 9, Πλ. Κολοκοτρώνη, Σύνταγμα - Αθήνα, Τηλ.: 210 3248 171  
www.boutrostours.gr 

ΛΙΒΑΝΟΣ-ΙΣΡΑΗΛ
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ΛΙΒΑΝΟΣ

ΙΣΡΑΗΛ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ημ. Αναχ. ΠΤΗΣΕΙΣ Ξενοδοχεία Άτομα σε
2κλινο

Διαφορά 
1κλινο

Φόροι

AMAZING  
LEBANON
Βηρυτός-Μπεϊτεντιν-Βίβλος-Τζέιτα-
Χαρίσσα-Μπαάλμπεκ-Ανζόρ-Κσαρά-
Τύρος-Συδώνα-Mαγκντούς (σύνολο 
4 γεύματα)

6
ΚΑΘΕ

ΠΕΜΠΤΗ
MIDDLE

EAST

4* 610.00 € 280.00 €

260 €

5* 740.00 € 360.00 €

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ημ. Αναχ. ΠΤΗΣΕΙΣ Ξενοδοχεία Άτομα σε
2κλινο

Άτομα σε
1κλινο

Φόροι

HOLYLAND  
DIAMONDS 
Λύδα-Αγ.Γεώγιος-Ιεροσόλυμα-
Γαλιλαία-Βηθλεέμ-Ιεριχώ  
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

5
ΚΑΘΕ

ΤΕΤΑΡΤΗ
EL AL/ 

AEGEAN
4* Βηθλεέμ 970.00 € 1220.00 € 390 €

ISRAEL  
PANORAMA
Τελ Αβίβ (2) - Ιεροσόλυμα (3) - 
Γαλιλαία (2) (σύνολο 6 δείπνα)

8
ΚΑΘΕ

ΔΕΥΤΕΡΑ
EL AL/ 

AEGEAN
3* & 4* 1790.00 € 2590.00 € 390 €

ΙΟΡΔΑΝΙΑ - 
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ 
Αμμάν (3)  - Πέτρα (1) - Wadi Rum 
(1) - Ιεροσόλυμα (2) Ημιδιατροφή 
Αμμάν -  Νεκρά Θάλασσα - Γέρασα 
-Αζλούν -Μάταμπα - Νέμπο - Μικρή 
Πέτρα/ Μπέιντα - Πέτρα- Ουαντι Ραμ 
- Ιεροσόλυμα - Βηθλεέμ - Γαλιλαία

8
ΚΑΘΕ

ΤΕΤΑΡΤΗ

AEGEAN/ 
ROYAL  

JORDANIAN
3* 1200.00 € 1980.00 € 420 €

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

MIDDLE EAST
Αθήνα - Βηρυττός   11:45 - 13:30
Βηρυττός - Αθήνα    08:50 - 10:45

EL AL
Αθήνα - Τελ Αβιβ  11:00 - 13:00
Τελ Αβιβ - Αθήνα 12:20 - 13:30

AEGEAN
Αθήνα - Τελ Αβιβ  16:50 - 18:50 
Τελ Αβιβ - Αθήνα  19:40 - 21:50

ΠΤΗΣΕΙΣ
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

* 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.

*Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι υπολογισμένες για ελάχιστη συμμετοχή 15 ατόμων. Στην περίπτωση 
μικρότερης συμμετοχής η εκδρομή ΔΕΝ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΠΟΤΕ!!!. Πραγματοποιείται με τιμή που προκύπτει 
από την  μικρή συμμετοχή και με Αγγλόφωνες ξεναγήσεις.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΕΩΝ
Ελληνόφωνος ξεναγός για γκρούπ 15 ατόμων και άνω. Για μικρότερες συμμετοχές  Αγγλόφωνος 
ξεναγός

* 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. 

* Με αφορμή τις καθημερινές διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες αλλά και την πρόσφατη 
ραγδαία πτώση του Ευρώ έναντι του δολαρίου,  σας ενημερώνουμε ότι οι τιμοκατάλογοί μας είναι 
ενδεικτικοί και η τελική τιμή θα οριστικοποιείται τη στιγμή της ζήτησης. Ακόμη και σε περιπτώσεις που έχει 
ήδη πραγματοποιηθεί κράτηση ενδέχεται να αναπροσαρμογή της τιμής εφόσον δεν έχει αποπληρωθεί το 
εξαρχής συμφωνηθέν ποσό.

* 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.
*ΑΚΥΡΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  & ΜΕΧΡΙ  30  ΗΜΕΡΕΣ  ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ  ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔOΘΕΙ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ  
*** Επιστροφή  της  προκαταβολής στο  ακέραιο  πλην  100,00  ανά άτομο για λειτουργικά  έξοδα :
Ακύρωση  από  29-15   ΗΜΕΡΕΣ  ΠΡΙΝ  ΤΗΝ  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ   ακυρωτικά  το  35%  της  αξίας  της  εκδρομής 
Ακύρωση  από 14–10  ΗΜΕΡΕΣ  ΠΡΙΝ  ΤΗΝ  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ    ακυρωτικά  το  50%  της  αξίας  της  εκδρομής
Ακύρωση  από 10- 01 ΗΜΕΡΕΣ  ΠΡΙΝ  ΤΗΝ  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ    ακυρωτικά το  σύνολο της  αξίας  
της  εκδρομής. Για  τα  μέσα  ναύλωσης  τσάρτερ  αεροσκαφών,  κρουαζιέρων, εκθέσεων, 
συνεδρίων και  παρεμφερείς  διεθνείς  εκδηλώσεις  τα  ακυρωτικά  φθάνουν  μέχρι  το  
100%  της  αξίας  τους  ανεξαρτήτως  της ημέρας  γνωστοποίησης της  ακύρωσης .                                                                                                                                                
*** Σε περίπτωση που έχουν εκδoθεί τα  εισιτήρια η αξία του εισιτηρίου  δεν μπορεί να επιστραφεί (non 
refundable)
 
* 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.
* Η νέα έκδοση τιμοκαταλόγου ακυρώνει κάθε προηγούμενη.

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.


