ΠΙΕΣΤΑΝΥ (ΣΛΟΒΑΚΙΑ) με επίσκεψη στην Βιέννη & Μπρατισλάβα
7 Μέρες / 6 Βράδια

Κάνετε ένα δώρο στο εαυτό σας! Διακοπές ξεκούρασης χαλάρωσης και ευεξίας!
Το Πιεστάνυ είναι μια όμορφη πόλη της Σλοβακίας στις όχθες του ποταμού Βαχ που
προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο, οι περισσότεροι από τους οποίους
έρχονται για τις θεραπευτικές ιδιότητες των ιαματικών πηγών. Βρίσκεται 85 χιλιόμετρα από
την Μπρατισλάβα και 140 από την Βιέννη.
Τιμές ανά άτομο: Δίκλινο €1080 / Μονόκλινο €1140

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ – ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ, ΑΡΧΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Αναχωρήσεις: 17/07, 14/08 & 21/08/2021
Απευθείας Πτήσεις της Austrian Airlines:
Αναχώρηση Σάββατο 17/07, 14/08 & 21/08 OS 836 Λάρνακα – Βιέννη 06:25 – 08:45
Άφιξη Παρασκευή
23/07, 20/08 & 27/08 OS 835 Βιέννη – Λάρνακα 20:40 – 00:40
Η εκδρομή για να πραγματοποιηθεί θα πρέπει να έχουμε 20 άτομα συμμετοχή
Από το αεροδρόμιο της Βιέννης μέχρι το Πιεστάνυ 2 ώρες με σταθμό
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ: MAJ HOTEL 3* Hlboka 49, 921 01 Piestany Slovakia Tel: 0041 33 774 12 02
Πλήρως ανακαινισμένο βρίσκεται σε ήσυχη περιοχή, έχει ένα ευρύ φάσμα από θεραπευτικά
προγράμματα και θεραπείες ομορφιάς παρέχουν μια ικανοποιητική και χαλαρωτική διαμονή στο
ξενοδοχείο Máj. Η εσωτερική πισίνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθημερινά. Ασύρματο internet
είναι διαθέσιμο σε όλο το ξενοδοχείο χωρίς χρέωση. Από το θεραπευτικό σας κέντρο μπορείτε να
περπατήσετε στην γραφική πόλη του Πιεστάνυ με τις ωραίες παγωταρίες, καφεστιατόρια και
καταστήματα για ψώνια.

Περιλαμβάνονται:
 Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Βιέννη-Λάρνακα
 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
 Μία αποσκευή 23 κιλά και μία χειραποσκευή 8 κιλά.
 6 διανυκτερεύσεις στο Maj Hotel 3* με πλήρη διατροφή.
 Καθημερινή θεραπεία (εκτός Κυριακής).
 10 θεραπείες – αναζωογόνησης & ευεξίας.
 Τοπικός Φόρος (spa tax).
 Μεταφορές, εκδρομές και θεραπείες σύμφωνα με το πρόγραμμα.
 Έμπειρος Συνοδός από Κύπρο μαζί σας σε όλη την διάρκεια της διαμονής σας.
 Υπηρεσίες των τοπικών μας αντιπροσώπων.
 Ασφάλεια ταξιδίου.
Δεν περιλαμβάνονται:
 Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
 Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Θεραπείες που περιλαμβάνονται
στο πακέτο της εκδρομής είναι οι ακόλουθες:
 4 Μασάζ – 20 λεπτά το καθένα
 1 Θειούχo Μπάνιo
 1 Παραφάγκο - για την πλάτη
 1 Παραφύνη - για τα χέρια
 1 Λασποεπάλειψη θεραπεία
 1 Ηλεκτροθεραπεία
 1 Οξυγονοθεραπείa

Σάββατο: Λάρνακα – Βιέννη – Πιεστάνυ
Αναχώρηση από τη Λάρνακα με τον συνοδό σας, που θα παραμείνει μαζί σας για όλη
την διάρκεια του ταξιδιού. Άφιξη στη Βιέννη. Παραλαβή και μεταφορά στην πανέμορφη
λουτρόπολη. Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια σας, μεσημεριανό και θα
πάρετε το πρόγραμμα των θεραπειών σας το οποίο θα έχετε καθημερινά εκτός Κυριακής.
Δείπνο στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
Δευτέρα – Πέμπτη: Πιεστάνυ
Καθημερινά μετά το πρόγευμα σας θα ακολουθείτε το πρόγραμμα των θεραπειών που
σας δόθηκε από τον γιατρό. Οι θεραπείες αυτές θα πραγματοποιούνται στους
διάφορους κλειστούς χώρους εντός του συγκροτήματος.
Κυριακή: Μπρατισλάβα Περιήγηση – Πιεστάνυ
Πρόγευμα και αναχωρούμε με τον συνοδό μας για μία εκδρομή στη Μπρατισλάβα που
είναι μόνο μία ώρα από το Πιεστάνυ. Θα έχετε περιήγηση της παλιάς πόλης και χρόνο για
ψώνια και βόλτες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο και ξεκούραση.
Παρασκευή: Βιέννη – Λάρνακα
Πρόγευμα και αναχώρηση από το ξενοδοχείο για Βιέννη, όπου θα έχουμε περιήγηση της
πόλης, θα σταματήσουμε στην πλατεία του Αγίου Στεφάνου και στη συνέχεια αεροδρόμιο
για να πάρετε την πτήση της επιστροφής σας πλήρως αναζωογονημένοι.
Η Μπρατισλάβα είναι η πρωτεύουσα της Σλοβακίας Βρίσκεται στις όχθες του ποταμού
Δούναβη. Μπρατισλάβα ή αλλιώς η λεγόμενη ‘πόλη των βασιλέων’, η οποία είναι χτισμένη σε
απόσταση αναπνοής από την Ουγγαρία, την Αυστρία, και την Τσεχία. Μια μικρή πόλη στην
οποία από την πρώτη στιγμή θα σε κερδίσουν τα εντυπωσιακά μεσαιωνικά της κτίρια, καθώς
και τα πλακόστρωτα δρομάκια της, ενώ η ζωντάνια και η γοητεία της δεν θα σε αφήσουν
σίγουρα αδιάφορο!
Η Βιέννη θωρείται η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης και είναι μια σύγχρονη πόλη με
μοναδική γοητεία, ζωντάνια και στυλ. Θα σας προκαλέσει σίγουρα εντύπωση και θα σας
εμπνεύσει βουτηγμένη στον ρομαντισμό και την ιστορία.
Σημείωση: Η σειρά εκτέλεσης των διαδρομών μπορεί να αλλάξει χωρίς να παραλειφθεί
οτιδήποτε από το πρόγραμμα.
Όροι και προϋποθέσεις:
 Σε ενδεχόμενη αύξηση στους φόρους αεροδρομίων επιβαρύνεται ο πελάτης.
 Οι τιμές των ταξιδιωτικών πακέτων δεν αλλάζουν κατά την ώρα της κράτησης τους.
 Με την κράτηση των ταξιδιωτικών πακέτων δίνετε προκαταβολή 40% της αξίας
των πακέτων και η εξόφληση τους γίνεται μέχρι 30 μέρες πριν την αναχώρηση.
 Υπάρχει δυνατότητα ακύρωση των ταξιδιωτικών πακέτων βάσει των όρων
και κανονισμών.
Όροι και Πολιτική Ακύρωσης:
 Ακύρωση συμμετοχής μέχρι 45 μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση ποσού €100
για λειτουργικά έξοδα.







Ακύρωση συμμετοχής μεταξύ 44 και 30 μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση 30%
της αξίας του ταξιδιού.
Ακύρωση συμμετοχής μεταξύ 29 και 21 μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση 50%
της αξίας του ταξιδιού.
Ακύρωση συμμετοχής 20 μέρες και μέχρι την αναχώρηση, παρακράτηση όλου του
ποσού της αξίας του ταξιδιού.
Σε περίπτωση μη παρουσίασης (no show), παρακράτηση όλου του ποσού της αξίας του
ταξιδιού.
Για τα μέσα ολικής ναύλωσης (charter), κρουαζιέρες, σκι, εκθέσεις, συνέδρια και
παρεμφερείς διεθνείς εκδηλώσεις, τα ακυρωτικά φθάνουν μέχρι 100% της αξίας τους
ασχέτως της ημερομηνίας γνωστοποίησης της ακύρωσης.

