
Μητροπόλεως 26-28, (8οςόρ. )
Αθήνα 105 63

Τηλέφωνο: 210 3315621
Φαξ: 210 3315623 – 4

Email: info  @  grefis  .  gr  

   SKI   ΣΤΙΣ ΑΥΣΤΡΙΑΚΕΣ ΑΛΠΕΙΣ  
  ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ    

        ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΟ  ΚΟΥΦΣΤΑΙΝ  6ημ. 
    

Αναχ.  24 , 28  Δεκεμβρίου  ‘19

1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ -  ΜΟΝΑΧΟ  -  ΚΟΥΦΣΤΑΙΝ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο  και  πτήση για πρωτεύουσα  της  Βαυαρίας  το Μόναχο.
Άφιξη,  παραλαβή  του  αυτοκινήτου  σας   και  αναχώρηση   για  το  Κούφσταιν  ένα
κοσμοπολίτικο θέρετρο στην καρδιά των Άλπεων με μοναδική ατμόσφαιρα και  υπέροχο
φυσικό περιβάλλον  που θα εκπληρώσει  τις  προσδοκίες  σας    για αξέχαστες  γιορτινές
αναμνήσεις. Με την άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για  ξεκούραση.
Δείπνο .  Διανυκτέρευση.  

2η – 5η  ημέρα:   ΗΜΕΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ  
Πρωινό και δείπνο καθημερινά. Ημέρες ελεύθερες ώστε να απολαύσετε το αγαπημένο σας
άθλημα στα χιονοδρομικά κέντρα της περιοχής .

6η ημέρα:   ΚΟΥΦΣΤΑΙΝ - ΜΟΝΑΧΟ -  ΑΘΗΝΑ  
Πρωινό  στο  ξενοδοχείο.  Θα  πρέπει  να  βρίσκεστε  στο  αεροδρόμιο  3  ώρες  πριν  την
αναχώρηση ώστε να γίνει η παράδοση του αυτοκινήτου και το check in. Στη συνέχεια  πτήση
επιστροφής μας στην Αθήνα .   

 
Αναχ. 24.12 
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο                   645   €                              
Τιμή σε μονόκλινο                                   795  €                         
Παιδικό (μέχρι 12 ετών)                         485  €                                                        
Φόροι αεροδρομίων                               175    €                        
Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου τύπου SUV( 1 έως 4 άτομα) με 300€ για τις 6 ημέρες.

Αναχ. 28.12 
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο                   755   €                              
Τιμή σε μονόκλινο                                  905   €                         
Παιδικό (μέχρι 12 ετών)                         535   €                                                        
Φόροι αεροδρομίων                               175   €   
Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου τύπου SUV( 1 έως 4 άτομα) με 300€ για τις 6 ημέρες. 

mailto:info@grefis.gr


Περιλαμβάνονται  :  
 Αεροπορικά  εισιτήρια  οικονομικής  θέσης   Αθήνα – Μόναχο – Αθήνα  με  την   

Aegean   Airlines.
 Διαμονή στο   Hotel  Stadt  Kufstein  4*
 Πρωινό  μπουφέ καθημερινά. 
 Επίσημο δείπνο παραμονής  Χριστουγέννων  (για  την αναχώρηση στις 24.12)     
 Επίσημο δείπνο παραμονής  πρωτοχρονιάς  (για την αναχώρηση στις  28.12) 
 (4)  δείπνα στο  ξενοδοχείο   στο  Κουφστάιν.
 Έμπειρος  Αρχηγός – συνοδός  του  γραφείου  μας.
 Δωρεάν χρήση Σάουνας ,χαμάμ & γυμναστήριου  στο  ξενοδοχείο του Κουφστάιν.
 Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
  Φ.Π.Α
 Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά. 
 Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά.

Δεν περιλαμβάνονται:
 Φόροι   αεροδρομίων   και  επίναυλοι   καυσίμων 
 Είσοδοι  σε  μουσεία  , αρχαιολογικούς  χώρους , θεάματα  και  γενικά  όπου   

απαιτείται 
 Ότι  ρητά  αναφέρεται  ως  προαιρετικό  ή  προτεινόμενο 
 Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείου στο Κουφστάιν (2 €  το άτομο τη βραδιά)

Σημείωση
Για την ενοικίαση του αυτοκινήτου απαραίτητη η πιστωτική κάρτα στο όνομα του
οδηγού

Πτήσεις 
Αναχώρηση :  A3 802   Αθήνα – Μόναχο      08.30  -  10.10  
Επιστροφή  :   Α3 807   Μόναχο  – Αθήνα     18.25 -   21:55 

ΟΔΗΓΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚUFSTEIN-ΤΙΡΟΛΟ

SKIWELT WILDER KAISER     
 20’ από το ξενοδοχείο Stadt Kufstein 4*.
 Ιδανικό για οικογένειες, κοντά σε εστιατόρια.
 Πίστες εξειδικευμένες για αρχάριους(blue), προχωρημένους(red) και 

έμπειρους(black).
 Δυνατότητα ενοικίασης εξοπλισμού πλησίον χιονοδρομικού.

Τιμές για Groups :
ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΝΕΟΙ ΠΑΙΔΙΑ



Day pass 45,50€ 34,00€ 23,00€
3-day pass 133,50€ 100,50€ 67,00€
4-day pass 172,50€ 129,50€ 86,50€

Τιμές για κάθε άτομο:
ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΝΕΟΙ ΠΑΙΔΙΑ

Day pass 53,50€ 40,00€ 27,00€
3-day pass 148,50€ 111,50€ 74,50€
4-day pass 191,50€ 144,00€ 96,00€

Δευτέρα-Παρασκευή:  09:00-18:00, Σάββατο: 09:00-13:00.

SCHNEEBERG-HAGERLIFTS VORDERTHIERSEE

 16’ από το ξενοδοχείο Stadt Kufstein 4*.
 Διαθέτει μεγάλες περιοχές για σκι.

ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΑΙΔΙΑ

(κάτω των 16 ετών)

Day pass

21,00€ 16,00€

3-day pass



56,00€ 43,00€

4-day pass

70,00€ 51,00€

TIROLINA – SKI SPORTS HINTERHIERSEE
 21’ απο το ξενοδοχείο Stadt Kufstein 4*.
 Δυνατότητα ανεβάσματος στην κορυφή του χιονοδρομικού μέσω lift.
 Πίστες  εξειδικευμένες  για  αρχάριους(blue),  προχωρημένους(red)  και

έμπειρους(black).

ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΑΙΔΙΑ
Day pass 21,00€ 16,00€

3-day pass 56,00€ 43,00€
4-day pass 70,00€ 51,00€

Καθημερινές 09:00-16:00

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
SKI AND EQUIPMENT LOAN

 Αθλητικό μαγαζί (Σκις, σνοουμπορτς, μπότες σκι κ.α).
 Προσφέρει καλής ποιότητας εξοπλισμό σκι (προς ενοικίαση και πώληση).
 Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-12:00 και 14:00-18:00, Σάββατο-Κυριακή 14:00-17:00.
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