
 

 

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - SKI TRIP ST. MORITZ 
27 Ιανουαρίου 2019 – 03 Φεβρουάριου 2019 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
 
 
 

E-MAIL: 
 

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ: 

 
27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 – 03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 

8 ΗΜΕΡΕΣ / 7 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ 
 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ : 

ST.MORITZ 
 

 
HOTEL LAUDINELLA 3*   €895 ανά άτομο σε δίκλινο  

 
 
HOTEL REINE VICTORIA 4* €975 ανά άτομο σε δίκλινο  

 
                                                                                                                       

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
 

ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΙ ΔΕΙΠΝΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
  

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 
 
 

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης για Ζυρίχη από Αθήνα  
  Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων  
  Μεταφορά 1 αποσκευής έως 20 κιλά & 1 χειραποσκευής 
  Μεταφορά 1 εξοπλισμού ski/snowboard 15 κιλών ανά άτομο 
  Ιδιωτικές μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο με πολυτελές πούλμαν  
  7 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας 
  Πρωινό και δείπνο καθημερινά στο ξενοδοχείο σας  

(τα δείπνα και των 2 ξενοδοχείων παρέχονται στο Hotel Laudinella) 
  Ενημερωτικά έντυπα και χάρτες  
  Φ.Π.Α.  

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 Κάρτες λίφτ (περίπου €200 η 6ήμερη κάρτα λιφτ) 
 Τοπικοί κοινοτικοί φόροι (€2-4/ημέρα πληρώνονται απευθείας στο 

ξενοδοχείο) 
 Μαθήματα σκι , ενοικίαση εξοπλισμού 
 Προσωπικά έξοδα 
 Ότι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα 

ΠΤΗΣΕΙΣ 

Πτήσεις  

Ημερομηνίες Δρομολόγιο Πτήση Αναχώρηση Άφιξη 

27/01/2019 ΑΘΗΝΑ  ΖΥΡΙΧΗ Swiss 

Airlines 

14:05 15:55 

03/02/2019 ΖΥΡΙΧΗ  ΑΘΗΝΑ Swiss 

Airlines 

13:05 16:40 

***Οι αναγραφόμενες ώρες είναι τοπικές 



 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ 
ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ 
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΣΑΣ 

First Name: 
 
Last Name: 
 

ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ  
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ 
ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ 
ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ 

First Name: 
 
Last Name: 
 
 
Σημειώσεις  

• Οι φόροι αεροδρομίων & fuel charges έχουν υπολογιστεί με βάσει τη σημερινή τους αξία. Σε περίπτωση 
μεταβολής της αξίας τους θα υπάρξει ανάλογη επιβάρυνση του κόστους του ταξιδιού. 

• Μέχρι στιγμής η πολιτική της αεροπορικής εταιρίας Swiss περιλαμβάνει τη μεταφορά ενός εξοπλισμού σκι/ 
snowboard  15 κιλών ανά άτομο σε ναύλους που περιλαμβάνουν αποσκευή 23 κιλών. Σε περίπτωση που η 

πολιτική της αεροπορικής εταιρίας αλλάξει ο κάθε επιβάτης θα πρέπει να επιβαρυνθεί εξολοκλήρου το κόστος 
μεταφοράς του εξοπλισμού σκι/snowboard.  

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ.  
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΑΙΡΕΟΤΗΤΑΣ. 

ΟΡΟΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 
1η  προκαταβολή €250 ανά άτομο με τη κράτηση 

2η προκαταβολή €250 ανά άτομο έως 1η Οκτωβρίου  2018 
Εξόφληση υπόλοιπου ποσού έως 25 Νοεμβρίου 2018 

ΟΡΟΙ ΑΚΥΡΩΤΙΚΩΝ 
Ακύρωση κράτησης έως 14/09/2018 – χωρίς ακυρωτικά 

Ακύρωση κράτησης από 14/09/2018 έως 15/11/2018 –χρέωση €250 ακυρωτικά 
Ακύρωση κράτησης από 16/11/2018 έως 21/12/2018 –€500 ακυρωτικά 

Ακύρωση κράτησης από 22/12/2018 έως και 27/01/2019– 100% ακυρωτικά 
Non show – 100% ακυρωτικά 

Στις περιπτώσεις ακύρωσης του ταξιδιού, εάν αντικατασταθεί η ακυρωμένη θέση με νέα συμμετοχή δεν θα υπάρχει 
χρέωση ακυρωτικών, αρκεί η αντικατάσταση να πραγματοποιηθεί έως τις 30/11/2018S. 

 
 

• Διάβασα προσεκτικά τους γενικούς όρους συμμετοχής τους οποίους αποδέχομαι εκ μέρους  όλων των ταξιδιωτών 
που αναφέρονται στην κράτηση και είμαι εξουσιοδοτημένος / η για την  εγγραφή τους στο παρόν ταξίδι. 

• Εξουσιοδοτώ τη Skylines-Euroski Club να προβεί σε κρατήσεις του ταξιδιού για το άτομό μου και για όλους τους 
ταξιδιώτες που αναφέρονται στην κράτηση, να αναλάβει όλες τις σχετικές  διαδικασίες και να εξοφλήσει την αξία 
του ταξιδιού. 

• Βεβαιώνω ότι τα άτομα που αναφέρονται στην κράτηση θα ενημερωθούν από εμένα και θα φροντίσουν για τις 
λεπτομέρειες του ταξιδιού σχετικά με διαβατήρια, πτήσεις, κ.α. 

• Εξουσιοδοτώ τη Skylines-Euroski Club να προβεί στην έκδοση της ετήσιας κάρτας Snowreport  στο όνομα μου (με 
ισχύ από  01 Νοεμβρίου 2018 έως 01 Νοεμβρίου 2019), χωρίς χρέωση μου, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία μου 
(ονοματεπώνυμο , δ/νση , τηλέφωνο, e-mail). 

• Συναινώ ώστε η Skylines-Euroski Club να μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας μου (ονοματεπώνυμο, 
e-mail) για την αποστολή ενημερωτικών της newsletter σχετικά με τα ταξιδιωτικά πακέτα της.  

ΥΠΟΓΡΑΦΗ : 
Αποδέχομαι την παρούσα προσφορά και τους όρους  

που την διέπουν  
 

 

60, Amarousiou Halandriou Av. / 151 25 
Athens - Greece 

Tel.: +30210 6777779 • E-mail: info@skylines.gr  
www.euroskiclub.gr • www.skylines.gr 
www.f1tours.gr • www.studytravel.gr 
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