Ταξιδιωτικά Πακέτα/Travel Packages

LOUIS TOURS ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟ / OFFER FOR ZAKYNTHOS 12/7-19/7
Louis Zante Beach KAT A’4+*

Louis Zante Beach CAT A’4+*

• ∆ίκλινο από €873 τώρα €833
• 1ο & 2ο παιδί από €600 τώρα €573
• 3ος Ενήλικας από €749 τώρα €719

• Double room from €873 now €833
• 1st & 2nd child from €600 now €573
• 3rd Adult from €749 now €719

Louis Plagos Beach KAT A’4+*

Louis Plagos Beach CAT A’4+*

• ∆ίκλινο από €889 τώρα €849
• 1ο παιδί από €343 τώρα €333
• 2ο παιδί από €609 τώρα €583
• 3ος Ενήλικας από €759 τώρα €729

• Double room from €889 now €849
• 1st child from €343 now €333
• 2nd child from €609 now €583
• 3rd adult from €759 now €729

Οι πιο πάνω τιµές είναι ανά άτοµο και περιλαµβάνουν:
Απευθείας πτήσεις • 7 διανυκτερεύσεις µε γεύµατα όπως
αναγράφεται • Μεταφορές προς/από το ξενοδοχείο • Ασφάλειες
ταξιδιού • Φόρους αεροδροµίων €108 το άτοµο (δύναται να
διαφοροποιηθούν) • Υπηρεσίες των αντιπροσώπων µας

Above prices are per person and include:
Direct flights • 7 nights accommodation with meals
as mentioned above • Transportation to and from
hotel • Travel insurance • Airport tax €108 per person
(subject to change) • Services from our representatives

Σηµ. 1ο & 2ο παιδί - παιδιά 2-12 χρονών στο ίδιο δωµάτιο µε
δύο ενήλικες

Note: 1st & 2nd child - children 2-12 years old in the same
room with two adults

Με ηµιδιατροφή

All Inclusive

Half Board

All Inclusive

July

www.enjoymore.com.cy

Ειδικές Προσφορές Ιουλίου
July Special Offers

More Fun
More Memories!

LOUIS TOURS ΠΑΚΕΤΟ 8 ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΙΤΑΛΙΑ / 8 DAY OFFER FOR ITALY
Αναχωρήσεις 4/07,11/07,18/07,25/07

Departures 4/07,11/07,18/07,25/07

• ∆ίκλινο από €965 τώρα €919
• Μονόκλινο από €1199 τώρα €1139
• 1ο παιδί από €839 τώρα €799

• Double room from €965 now €919
• Single room from €1199 now €1139
• 1st child from €839 now €799

Οι πιο πάνω τιµές ειναι ανά άτοµο και περιλαµβάνουν:
Αεροπορικό εισητήριο Λάρνακα - Ρώµη και Βενετία - Λάρνακα
µε απευθείας πτήσεις της Αegean Airlines • 7 διανυκτερεύσεις σε
ξενοδοχεία 4*µε πρόγευµα • 6 γεύµατα ή δείπνα σύµφωνα µε το
πρόγραµµα • Μεταφορές, εκδροµές και ξεναγήσεις σύµφωνα µε
το πρόγραµµα • Ελληνόφωνος συνοδός/τοπικοί Ελληνόφωνοι
ξεναγοί • ∆ηµοτικός φόρος των ξενοδοχείων στη Ρώµη • Εισητήρια
Βαπορέτου στη Βενετία την ηµέρα της ξενάγησης • Ασφάλειες
ταξιδιού • Φόρους αεροδροµίων €75 το άτοµο (δύναται να
διαφοροποιηθούν) • ΦΠΑ

Above prices are per person and include:
Air ticket Larnaca - Rome and Venice - Larnaca (direct
flights with Aegean Airlines) • 7 nights at a 4* hotel
with breakfast • 6 lunches or dinners, according to
the programme • Transportation, excursions and tours,
included in the programme • Greek speaking escort
local Greek speaking guides • Hotel municipality taxes
in Rome • Vaporeto ticket in Venice during excursion
day • Travel insurance • Airport tax €75 per person
(subject to change) • VAT

∆εν συµπεριλαµβάνονται:
∆ικαιώµατα εισόδων στους τόπους των επισκέψεων (προαιρετικά)
εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά • Φιλοδωρήµατα και
αχθοφορικά • Ότι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραµµα ή
αναφέρεται ως προαιρετικό η προτεινόµενο

Not included:
Site entrance fees (optional) unless otherwise stated
• Tips and portage • Anything not included in the
program or stated as optional

Σηµ. Για τις αναχωρήσεις 11/7, 25/7 το πρόγραµµα εκτελείται αντίστροφα,
δηλ Βενετία - Ρώµη, µε τις ίδιες υπηρεσίες
Πτήσεις Λάρνακα - Βενετία Α3 4856 07.00-09.20
Βενετία - Λάρνακα Α3 4857 11.00-14.00

Notes: For departures 11/7, 25/7 the programe is vice versa,
i.e. Venice - Rome, with the same services
Flights Larnaca - Venice Α3 4856 07.00-09.20
Venice - Larnaca Α3 4857 11.00-14.00

ξενοδοχεία, εστιατόρια
και καταστήματα
hotels, restaurants and shops

Παγκύπριο Τηλ/Tel 77778555
www.louistravel.com

Σχέδιο Ωφεληµάτων / Reward Scheme

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ENJOY MORE - ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ
1. Προϋπόθεση για την παροχή εκπτώσεων στα ξενοδοχεία που συµµετέχουν στο Σχέδιο Ωφεληµάτων “Enjoy More” ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ, είναι όπως ο
κάτοχος Κάρτας κατά την τηλεφωνική κράτηση και κατά την άφιξη στο ξενοδοχείο (check-in) αναφέρει ότι η πληρωµή του λογαριασµού θα γίνει µε κάρτα της Τράπεζας
Πειραιώς. 2. Το σχέδιο δεν ισχύει σε συνδυασµό µε άλλες προσφορές 3. Η Τράπεζα διατηρεί πάντοτε το δικαίωµα κατά τη διακριτική της ευχέρεια να αποσύρει ανά πάσα
στιγµή το Σχέδιο Ωφεληµάτων “Enjoy More” ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ και/ή να διαφοροποιήσει τον κατάλογο και/ή τις προσφορές του. 4. Οι κάτοχοι των
πιστωτικών/χρεωστικών καρτών της Τράπεζας έχουν την ευθύνη να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Τράπεζας, www.piraeusbank.com.cy ή να καλούν στο Κέντρο
Εξυπηρέτησης Πελατών, 800 11 800 (24 ώρες), για σκοπούς ενηµέρωσης τους σχετικά µε οποιαδήποτε διαφοροποίηση/διευκρίνηση στον κατάλογο. 5. Για περισσότερες
ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα µας www.enjoymore.com.cy

TERMS AND CONDITIONS OF THE ENJOY MORE JULY SPECIAL OFFERS REWARD SCHEME
1. To qualify for a discount at all hotels participating in the "Enjoy More" JULY SPECIAL OFFERS Reward Scheme, the cardholder must mention during the telephonic
reservation and at check-in that the payment will be made with a Piraeus Bank card. 2. The Reward Scheme "Enjoy More" JULY SPECIAL OFFERS cannot be combined
with other offers 3. Piraeus Bank maintains always the right, at its discretion, to withdraw the Reward Scheme "Enjoy More" JULY SPECIAL OFFERS and/or amend
the catalogue and/or any of its offers. 4. The credit/debit cardholders shall be responsible to visit the Bank's website, www.piraeusbank.com.cy or call at 800 11 800
(24 hours), for information concerning any amendments/clarifications on the catalogue. 5. For more SPECIAL OFFERS please visit our website www.enjoymore.com.cy

ELYSIA HOTEL & Restaurant (Πεδουλάς/Pedoulas)

3 νύxτες πακέτο €216 το άτοµο
µε πλήρες διατροφή (σε δίκλινο
δωµάτιο)

Offer for 3 nights €216
per person - Full Board
(in a double room)

€35 το άτοµο το βράδυ

€35 per person per night

Με ηµιδιατροφή σε δωµάτιο µε jacuzzi

Half Board, room with jacuzzi

Full Board συµπεριλαµβανοµένων και των ποτών
κατά την διάρκεια του (επιλογή από 5 Εστιατόρια)

Full Board including all beverages
(a choice of 5 restaurants)

€65 το άτοµο για 2 βράδια
Mε ηµιδιατροφή σε δωµάτιο µε jacuzzi

€65 per person
for 2 nights

+ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

+ VIP TREATMENT

Καλάθι µε φρούτα, κυπριακά γλυκά και κρασί στο δωµάτιο κατά
την άφιξη • ∆ωρεάν σύνδεση στο διαδίκτυο • ∆ωρεάν χρήση
σάουνας και Τζακούζι ή ατµόλουτρου • Παράταση της ώρας
αναχώρησης σύµφωνα µε τη διαθεσιµότητα των δωµατίων

Half Board, room with jacuzzi

Fruit Basket, Cyprus delights & wine in room upon
arrival • Free internet connection • Complementary
use of Sauna & Jacuzzi or Steam bath • Late check
out - subject to availability

Λεωφόρος Ποσειδώνος, Πάφος
Posidonos Ave, Paphos
Τηλ/Tel 26965000
www.kanikahotels.com

CASALE PANAYIOTIS Traditional Village

ELIAS BEACH****
3 νύxτες πακέτο €159 το άτοµο
σε δωµάτια Sea View
µε πρόγευµα

Offer for 3 nights €159
per person for Sea View
rooms - Bed & Breakfast

+ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

+ VIP TREATMENT

Ένα δείπνο δωρεάν • Καλάθι µε φρούτα, κυπριακά γλυκά και κρασί
στο δωµάτιο κατά την άφιξη • ∆ωρεάν σύνδεση στο διαδίκτυο
• ∆ωρεάν χρήση σάουνας και Τζακούζι ή ατµόλουτρου • Παράταση
της ώρας αναχώρησης σύµφωνα µε τη διαθεσιµότητα των δωµατίων

Οδός Φιλοξενίας 47, Πεδουλάς
47 Filoxenias street, Pedoulas
Τηλ/Tel 22953737-99753573
www.elyssiahotel.com

One time complimentary dinner • Fruit Basket,
Cyprus delights & wine in room upon arrival • Free
internet connection • Complementary use of Sauna
& Jacuzzi or Steam bath • Late check out - subject
to availability

(Καλοπαναγίωτης/Κalopanayiotis)

Πληρώνετε 3 βράδια και µένετε
4 βράδια
Τιµή €270 και συµπεριλαµβάνει:

Pay for 3 nights and stay
for 4 nights
Price €270 and includes:

∆ιαµονή για 2 άτοµα σε δωµάτιο τύπου στούντιο µε πρόγευµα
• ∆ωρεάν για παιδιά κάτω των 12 ετών που µένουν µε τους γονείς
• Ισχύει για αφίξεις από Κυριακή και αναχώρησεις µέχρι Παρασκευή

Accommodation for 2 persons in a studio with
breakfast • Free for children under 12 years old staying
with their parents • Valid Sunday through Friday

Οδός Μάρκου ∆ράκου 80,
2862 Καλoπαναγιώτης, Λευκωσία
80 Markou Drakou St, 2862 Kalopanayiotis, Nicosia
Τηλ/Tel 22952444
www.casalepanayiotis.com

Οδός Αµαθούς, Λεµεσός
Amathous street, Limassol
Τηλ/Tel 25636000
www.kanikahotels.com

OLYMPIC LAGOON RESORT - New Luxurious Resort****

ADVENTURE MOUNTAIN PARK (Κυπερούντα/Kyperounta)

3 νύxτες πακέτο €250 το άτοµο

30% EKΠΤΩΣΗ
σε όλες τις εξωτερικές
δραστηριότητες

All Inclusive

Offer for 3 nights
package €250 per person

+ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

All Inclusive

Καλάθι µε φρούτα, κυπριακά γλυκά και κρασί στο δωµάτιο
κατά την άφιξη • ∆ωρεάν σύνδεση στο διαδίκτυο • ∆ωρεάν χρήση
σάουνας και τζακούζι ή ατµόλουτρου • Παράταση της ώρας
αναχώρησης σύµφωνα µε τη διαθεσιµότητα των δωµατίων

+ VIP TREATMENT

Fruit Basket, Cyprus delights & wine in room upon
arrival • Free internet connection • Free use of Sauna
& Jacuzzi or Steam bath • Late check out - subject
to availability

Οδός Ξυλοφάγου, Αγία Νάπα
Xylophagou Ave, Ayia Napa
Τηλ/Tel 23722500
www.kanikahotels.com

• Όλες οι προσφορές ισχύουν από 01/07/2011-31/07/2011
• Οι προσφορές αυτές δεν συνδυάζονται µε άλλες προσφορές

30% DISCOUNT
on all outdoor activities

• All offers are valid from 01/07/2011-31/07/2011
• These offers cannot be combined with other offers

Κυπερούντα, Λεµεσός
Kyperounta, Limassol
Τηλ/Tel 97772177
www.adventuremountainpark.com

Ψυχαγωγία/Entertainment

Πακέτα Ξενοδοχείων/Hotel Packages

ΑLEXANDER THE GREAT BEACH HOTEL*****

