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ΤΟΥΡΚΙΑ
Με την ποιότητα, ασυναγώνιστη εμπειρία & συνέπεια του Boutros Tours

Ανθίμου Γαζή 9, Πλ. Κολοκοτρώνη, Σύνταγμα - Αθήνα, Τηλ.: 210 3248 171  
www.boutrostours.gr 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ημ. Αναχ. Διατροφή Ξενοδοχεία Άτομα

2κλινο
Διαφορά 
1κλινο

Πτήσεις Φόροι

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΡΑ
Aγιά Σοφιά- Τοπ Καπί - Μπλε 
Τζαμί - Καπαλί Τσαρσί - Φανάρι - 
Παναγιά Βλαχερνών - Μπαλουκλί 
- Χαλκηδόνα - Πριγκηπόνησα 

4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΡΩΙΝΟ
1 ΔΕΙΠΝΟ

& 2 
ΓΕΥΜΑΤΑ

4* Nova Plaza 
Taksim

670 € 110 €

TURKISH/
PEGASUS

τιμές
με 
φόρους

5* Barcelo Taksim 
/ CVK Park Bos-
phorus

890 € 230 €

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ
Aγιά Σοφιά- Τοπ Καπί - Μπλε 
Τζαμί - Καπαλί Τσαρσί - Φανάρι - 
Παναγιά Βλαχερνών - Μπαλουκλί 
- Χαλκηδόνα - Πριγκηπόνησα 

5 ΠΕΜΠΤΗ

ΠΡΩΙΝΟ
1 ΔΕΙΠΝΟ

& 2 
ΓΕΥΜΑΤΑ

4* Nova Plaza 
Taksim

770 € 140 €

TURKISH/
PEGASUS

τιμές
με 
φόρους

5* Barcelo Taksim 940 € 240 €
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KAΠΠΑΔΟΚΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ημ. Αναχ. Διατροφή Ξενοδοχεία Άτομα

2κλινο
Διαφορά 
1κλινο

Πτήσεις Φόροι

ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ - 
ATOMIKO
Καισάρεια - Ιχλάρα - Καρβάλη - 
Μαλακοπή - Προκόπι - Άβανος 
- Κοιλάδα Δερβέντ - Ζέλβη - 
Πασαμπάγ - Κόραμα - Ουστχισάρ  

5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΗΜΙ
ΔΙΑ

ΤΡΟΦΗ

5* PERISSIA 855 € 170 €

TURKISH/
PEGASUS

τιμές
με 
φόρους

Utopia Cave Hotel 
/ Golden Cave 
Suites ή παρόμοια

1100 € 265 €

ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ - 
ΟΜΑΔΙΚΟ
Καισάρεια - Ιχλάρα - Καρβάλη - 
Μαλακοπή - Προκόπι - Άβανος 
- Κοιλάδα Δερβέντ - Ζέλβη - 
Πασαμπάγ - Κόραμα - Ουστχισάρ  

6

12/07 & 
19/07 & 
02/08 & 
09/08 & 
23/08 &  
06/09 & 

20/09

ΗΜΙ
ΔΙΑ

ΤΡΟΦΗ

5* PERISSIA 770 € 170 €

TURKISH/
PEGASUS

τιμές
με 
φόρους

Utopia Cave Hotel 
/ Golden Cave 
Suites ή παρόμοια

1075 € 265 €
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

*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 θα επιβαρύνουν τον ταξιδιώτη. 
*Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίων και τα φιλοδωρήματα
*Δεν περιλαμβάνονται είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα.
*Φόροι αεροδρομίων και τα τέλη προσαύξησης καυσίμων μπορεί να αλλάξουν από τις αεροπορικές 
εταιρείες ανά πάσα στιγμή . Αν θα υπάρξουν αλλαγές θα επιβαρύνουν τους πελάτες . Παρακαλώ 
επιβεβαιώνεται την τελική τιμή με την εξόφληση του πακέτου σας .

*Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι υπολογισμένες για ελάχιστη  συμμετοχή 08 ατόμων με ελληνόφωνο 
ξεναγό. Στην Καππαδοκία, εάν η συμμετοχή είναι μικρότερη των 8 ατόμων ,οι ξεναγήσεις 
πραγματοποιούνται με αγγλόφωνο ξεναγό. Με την  υπογραφή  του  δελτίου συμμετοχής σημαίνει ότι 
έχετε ενημερωθεί κα συμφωνήσει με την επιβάρυνση του κάθε πακέτου. 

*Σε περίπτωση εξαντλήσεως των διαθέσιμων δωματίων στα αναγραφόμενα ξενοδοχεία θα 
χρησιμοποιηθούν εφάμιλλα ξενοδοχεία ίδιας κατηγορίας κατόπιν διαθεσιμότητας. 
* 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. 
* H ταξιδιωτική τσάντα Boutros Tours δεν διατίθεται μέχρι νεωτέρας. Διατίθενται μόνο προρτοφόλια 
ταξιδιωτικών εγγράφων. 
*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  εκδρομής
Ακύρωση  από 07- 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

Οι κάτοχοι Ελληνικών Διαβατηρίων ή ταυτοτήτων δεν χρειάζονται Βίζα για να ταξιδέψουν στην Τουρκία. 
Οι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων παρακαλούνται να επικοινωνούν προσωπικά οι ίδιοι με τις πρεσβείες τους  
για να ενημερωθούν εαν είναι απαραίτητη η έκδοση Βίζας. 

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.


