ΙΤΑΛΙΑ ΜΕ...SUPERFAST
Κυρ, 02/04/2017 - 09:00
Κατηγορία:
Προσφορές

20% ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ & ΦΙΛΟΙ
Για 3 ή 4 επιβάτες σε καμπίνα + αυτοκίνητο

Ισχύει για οικογένειες με 3 ή 4 μέλη που ταξιδεύουν σε καμπίνα A3/AB3 ή AA4/AB4 με
ή χωρίς όχημα (όλες οι κατηγορίες εκτός από τρέιλερ και μοτοσυκλέτες).
Όλοι οι επιβάτες ταξιδεύουν με τον ίδιο κωδικό κράτησης με κοινή αναχώρηση και
επιστροφή
Δεν ισχύει στις επιβαρύνσεις για "PURE CABIN", "καμπίνα για κατοικίδια" και για
χώρους φύλαξης κατοικιδίων.
Όλες οι εκπτώσεις δεν συναθροίζονται και μόνο μία από αυτές (η μεγαλύτερη) ισχύει
κάθε φορά (εκτός από την έκπτωση Early Booking).
Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν στην επιβάρυνση καυσίμων, στα έξοδα μεταφοράς
κατοικιδίων και στα εκδρομικά πακέτα.
50% ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΑΝΚΟΝΑ
Tα παιδιά κάτω των 4 ετών πληρώνουν € 5,50 ναύλο ανά διαδρομή, εφόσον δεν
καταλαμβάνουν κρεβάτι / κάθισμα αεροπορικού τύπου. Εάν καταλαμβάνουν κρεβάτι /
κάθισμα αεροπορικού τύπου, πληρώνουν το 50% του επιλεγμένου ναύλου. Παιδιά από 4 - 16
ετών έχουν έκπτωση 50% στον επιλεγμένο ναύλο. Tα παιδιά που ταξιδεύουν σε καμπίνες
πρέπει να συνοδεύονται από έναν ενήλικα.
Όλες οι εκπτώσεις/προσφορές δεν συναθροίζονται και μόνο μία από αυτές (η μεγαλύτερη)
ισχύει κάθε φορά. Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν στην επιβάρυνση καυσίμων.

50% ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΠΑΡΙ - ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΒΕΝΕΤΙΑ
Tα παιδιά κάτω των 4 ετών πληρώνουν € 5,50 ναύλο ανά διαδρομή, εφόσον δεν
καταλαμβάνουν κρεβάτι / κάθισμα αεροπορικού τύπου. Εάν καταλαμβάνουν κρεβάτι /
κάθισμα αεροπορικού τύπου, πληρώνουν το 50% του επιλεγμένου ναύλου. Παιδιά από 4 - 12
ετών έχουν έκπτωση 50% στον επιλεγμένο ναύλο. Tα παιδιά που ταξιδεύουν σε καμπίνες
πρέπει να συνοδεύονται από έναν ενήλικα.
Όλες οι εκπτώσεις/προσφορές δεν συναθροίζονται και μόνο μία από αυτές (η μεγαλύτερη)
ισχύει κάθε φορά. Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν στην επιβάρυνση καυσίμων.

20% ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΩΝ / ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΑΝΚΟΝΑ & ΒΕΝΕΤΙΑ
Στους επιβάτες 17-25 ετών, που ταξιδεύουν με ή χωρίς όχημα (έως 6μ μήκος και έως 2μ
ύψος & Μοτό εκτός τρέιλερ) παρέχεται έκπτωση 20%.
Οι κάτοχοι της φοιτητικής κάρτας ISIC (www.isic.org) και της κάρτας European Youth Card
(www.europeanyouthcard.gr) δικαιούνται έκπτωση 20%.
20% ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΩΝ / ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΠΑΡΙ
Στους επιβάτες 13-25 ετών που ταξιδεύουν με ή χωρίς όχημα (έως 6μ μήκος και έως 2μ
ύψος & Μοτό, εκτός τρέιλερ)παρέχεται έκπτωση 20%.
Οι κάτοχοι της φοιτητικής κάρτας ISIC (www.isic.org) και της κάρτας European Youth Card
(www.europeanyouthcard.gr) δικαιούνται έκπτωση 20%.

20% ΓΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ & ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ

Ισχύει για 3-7 επιβάτες που ταξιδεύουν σε καθίσματα αεροπορικού τύπου με ή χωρίς
αυτοκίνητο μέχρι 6 μέτρα μήκος και 2 μέτρα ύψος εκτός από τρέιλερ και
μοτοσυκλέτες)
Όλοι οι επιβάτες ταξιδεύουν με τον ίδιο κωδικό κράτησης με κοινή αναχώρηση και
επιστροφή.
Δεν ισχύει για τις κρατήσεις Camping on Board.
Όλες οι εκπτώσεις δεν συναθροίζονται και μόνο μία από αυτές (η μεγαλύτερη) ισχύει
κάθε φορά (εκτός από την έκπτωση Early Booking).
Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν στην επιβάρυνση καυσίμων, στα έξοδα μεταφοράς
κατοικιδίων και στα εκδρομικά πακέτα.
Τα δρομολόγια εξυπηρετούνται σε συνεργασία με την ANEK Lines
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Ανκόνα
Eφαρμόζεται επιβάρυνση καυσίμων €5.00 ανά διαδρομή, ανά επιβάτη (εκτός παιδιών έως
4 ετών) και ανά όχημα. H επιβάρυνση καυσίμου μπορεί να προσαρμοστεί, όταν αυτό κριθεί
αναγκαίο.
Μπάρι
Εφαρμόζεται επιβάρυνση καυσίμων €3.00 ανά διαδρομή, ανά επιβάτη (εκτός παιδιών έως
4 ετών) και ανά όχημα. Η επιβάρυνση καυσίμου μπορεί να προσαρμοστεί, όταν αυτό κριθεί
αναγκαίο.
Βενετία
Εφαρμόζεται επιβάρυνση καυσίμων €10.00 ανά διαδρομή, ανά επιβάτη (εκτός παιδιών έως
4 ετών) και ανά όχημα. Η επιβάρυνση καυσίμου μπορεί να προσαρμοστεί, όταν αυτό κριθεί
αναγκαίο.

Διεύθυνση:
Όθωνος Αμαλίας 12A,
Πάτρα, Αχαΐα, 26223
Tηλ.: +30 2610 622500
Fax: +30 2610 623574
E-mail: info@fastravel.gr

Δείτε το στο site: https://www.fastravel.gr/news/oﬀers/italia-mesuperfast

