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ΒΟΡΕΙΑ ΑΦΡΙΚΗ
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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ΜΑΡΟΚΟ

ΠΤΗΣΕΙΣ
Αθήνα - Ρώμη ΑΖ719    12:05 - 13:15
Ρώμη - Καζαμπλάνκα  AT:AZ7136 17:05 - 20:15

Καζαμπλάνκα - Ρώμη AT:AZ7135 12:55 - 16:05
Ρώμη - Αθήνα  AZ 722  21:50 - 00:45

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Διάρκεια Πτήσεις Αναχ. Ξενοδοχεία άτομο σε
2κλινου

Διαφορά 
1κλινου

Φόροι
αεροδρ.

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟ
ΜΑΡΟΚΟ
Ραμπάτ(1)-Φέζ(2)-Μαρακές(2)-
Καζαμπλάνκα(2) 
Kαζαμπλάνκα-Ραμπάτ-Μεκνέζ-
Φέζ-Μπενί Μελλάλ-Μαρακές

8
ITA  

AIRWAYS
ΚΑΘΕ 

ΣΑΒΒΑΤΟ

4* Ημιδιατροφή 620 € 230 €

540 €

5* Ημιδιατροφή 790 € 300 €

Discovery of 
South
Μαρρακές -Ζαγκόρα - Ερφούντ - 
Μερζούγκα - Τινχίρ - Ουαρζαζατ  
Διαμονή σε Camp στην έρημο

8
ITA  

AIRWAYS
ΚΑΘΕ 

ΣΑΒΒΑΤΟ

4* Ημιδιατροφή 670 € 230 €

5* Ημιδιατροφή 900 € 300 €
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ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ / ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
ελάχιστη συμμετοχή **4 άτομα **ΑΛΓΕΡΙΑ

ΠΤΗΣΕΙΣ
Αθήνα - Κωνσταντινούπολη  TK1844  09:50 - 12:15
Κωνσταντινούπολη - Οράν TK493      13:15 - 15:25

Αλγέρι - Κωνσταντινούπολη  ΤΚ656   00:10 - 05:40
Κωνσταντινούπολη - Αθήνα  ΤΚ1845  07:40 - 09:05

Αθήνα - Κωνσταντινούπολη  TK1844  10:00 - 12:25
Κωνσταντινούπολη - Αλγέρι   TK651  13:30 - 15:15

Αλγέρι - Κωνσταντινούπολη  ΤΚ656   00:10 - 05:50
Κωνσταντινούπολη - Αθήνα  ΤΚ1843  08:35 - 09:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Διάρκεια Πτήσεις Αναχ. Ξενοδοχεία άτομο σε
2κλινου

Διαφορά 
1κλινου

Φόροι
αεροδρ.

ΚΛΑΣΣΙΚΗ 
ΑΛΓΕΡΙΑ
Οράν - Τλεμσέν - Αλγέρι 
-Μαυριτανική Καισάρεια- Τιπάζα

9
TURKISH 
AIRLINES

ΚΥΡΙΑΚΗ 3* & 4* 
Πλήρης Διατροφή 

1675 € 320 €

790 €ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ 
ΤΗΣ ΑΛΓΕΡΙΑΣ
Αλγέρι - Κάσμπα - Μαυριτανική 
Καισάρεια- Τιπάσα - Γκαρντάια - 
Κωνσταντίνη - Μπάτνα -Μπίσκρα 
- Σετίφ

11
TURKISH 
AIRLINES

ΚΥΡΙΑΚΗ 4* Πλήρης Διατροφή 3100 € 450 €
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ :

* Οι τιμές έχουν υπολογιστεί βάσει ειδικού οικονομικού ναύλου με τις συνεργαζόμενες αεροπορικές 
εταιρείες . Σε περίπτωση εξαντλήσεως των θέσεων αυτών τα πακέτα θα επιβαρύνονται αναλόγως με 
τις διαφορές των ναύλων που  θα  προκύψουν. H  οποιαδήποτε προκύπτουσα διαφορά του ναύλου  
επιβαρύνει τον ταξιδιώτη. 
* 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 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  
* Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίων, φόροι αναχώρησης και τα 
φιλοδωρήματα 
* 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 
επιβεβαιώνετε την τελική τιμή με την εξόφληση του πακέτου σας.
* Οι τιμές του τιμοκαταλόγου είναι υπολογισμένες για  ελάχιστη  συμμετοχή  15 ατόμων με Ελληνόφωνες 
ξεναγήσεις. Σε περίπτωση μικρότερης συμμετοχής, η εκδρομή ΔΕΝ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ. Πραγματοποιείται 
κανονικά, με αγγλόφωνες ξεναγήσεις και την αντίστοιχη επιβάρυνση μικρής συμμετοχής.
* Τα ξενοδοχεία στο Μαρόκο ,την Τυνισία και την Αλγερία όλων των κατηγοριών είναι τοπικών 
προδιαγραφών.
*  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  40  ΗΜΕΡΕΣ  ΠΡΙΝ ΤΗΝ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ  ΕΚΔΡΟΜΗΣ επιστροφή  της  προκαταβολής στο  ακέραιο  πλην  100,00  ανά άτομο για 
λειτουργικά  έξοδα :
Ακύρωση  από  39-20   ΗΜΕΡΕΣ  ΠΡΙΝ  ΤΗΝ  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ   ακυρωτικά  το  35%  της  αξίας  της  εκδρομής 
Ακύρωση  από 19-15  ΗΜΕΡΕΣ  ΠΡΙΝ  ΤΗΝ  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ      ακυρωτικά  το  50%  της  αξίας  της  εκδρομής
Ακύρωση  από 14- 00 ΗΜΕΡΕΣ  ΠΡΙΝ  ΤΗΝ  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ   ακυρωτικά το  σύνολο της  αξίας  της  εκδρομής
Για την προστασία σας από τα ακυρωτικά που θα σας υποβληθούν σε περίπτωση ακύρωσης του 
ταξιδιού για λόγους υγείας, σας προτείνουμε να κάνετε την ειδική ασφάλεια έναντι ακυρωτικών η οποία 
κοστίζει περίπου στο 10% της αξίας της εκδρομής. Η ασφάλεια αυτή γίνεται και υπογράφεται υποχρεωτικά 
την ίδια ημέρα με την κράτηση/ προκαταβολή της εκδρομής

* Η νέα έκδοση τιμοκαταλόγου ακυρώνει κάθε προηγούμενη. 


