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Πτήση + Ξενοδοχείο – πότε να επιλέξετε αυτό το πακέτο;

Δεν απαιτούν όλα τα ταξίδια ιδιαίτερο σχεδιασμό. Παρόλα αυτά, κάποια από αυτά χρειάζονται
οργάνωση, η οποία μπορεί να είναι αρκετά χρονοβόρα. Οι βασικοί λόγοι είναι οι δυσκολίες που
αφορούν την κράτηση της πτήσης και του καταλύματος. Ένα άνετο κατάλυμα, κοινή ημερομηνία
πτήσης και καταλύματος, μέσο μεταφοράς και προσαρμοσμένοι χρόνοι άφιξης. Είναι πολλά αυτά
που πρέπει να γίνουν και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Τα πακέτα Πτήση + Ξενοδοχείο μπορούν να σας βοηθήσουν να οργανώσετε το ταξίδι σας. Με τη
μηχανή αναζήτησης, μπορείτε να βρείτε εύκολα και γρήγορα ελκυστικές προσφορές για
αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή και να κάνετε κράτηση με ένα μόνο κλικ.

Πότε να επιλέξετε το πακέτο Πτήση+Ξενοδοχείο;

Για παρατεταμένη διαμονή σε ένα μέρος

Η υπηρεσία Πτήση + Ξενοδοχείο σάς διευκολύνει να βρείτε πτήσεις και διαμονή στην τοποθεσία
που έχετε επιλέξει. Η χρήση αυτής της υπηρεσίας θα σας βοηθήσει σίγουρα να οργανώσετε το
ταξίδι σας και να αποφύγετε τυχόν προβλήματα κατά την άφιξή σας: μειώνει την απόσταση
ανάμεσα στο αεροδρόμιο και το κατάλυμα, σας βοηθάει να προσαρμόσετε τον χρόνο άφιξης και
την ημέρα στο ξενοδοχείο. Κυρίως, σάς εξοικονομεί χρόνο, χρήμα και ενέργεια. Είναι η
ιδανική λύση, για παράδειγμα, για τις διακοπές σας ή για ένα επαγγελματικό ταξίδι που απαιτεί
διαμονή.

Για σύντομα ταξίδια

Το να σπαταλάτε ολόκληρη εβδομάδα για να σχεδιάσετε ένα ταξίδι δύο εβδομάδων δεν ακούγεται
λογικό. Η χρήση μιας μηχανής αναζήτησης είναι σαφώς καλύτερη λύση.  Μπορείτε να βρείτε την
καλύτερη πτήση και ξενοδοχείο μέσα σε λίγα λεπτά. Το πακέτο είναι χρήσιμο ακόμη και σε
περίπτωση ενός απροσδόκητου ταξιδιού που δεν υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για οργάνωση.
Η κράτηση γίνεται με ένα μόνο κλικ και μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 1,3 εκατομμύρια
καταλύματα.

Για τους πολυάσχολους

Δεν υπάρχει πάντα ο χρόνος να προσαρμοστεί η ημερομηνία της πτήσης και της διαμονής.
Ιδίως, όταν πλησιάζει η προγραμματισμένη μέρα και δεν υπάρχουν αρκετά δωμάτια διαθέσιμα σε
ξενοδοχεία ή ξενώνες. Σε αυτήν την περίπτωση, η καλύτερη λύση είναι η εύληπτη διαισθητική
μηχανή αναζήτησης που μπορεί να βρει προσφορές διαμονής μαζί με πτήση.  Το μόνο που θα
χρειαστεί να κάνετε είναι να επιλέξετε την καλύτερη προσφορά, να κάνετε την κράτηση και να
πληρώσετε. Η διαδικασία κρατάει μόλις λίγα λεπτά και εξοικονομεί πολύ χρόνο.

Για αυτούς που δεν ταξιδεύουν συχνά

Για όλα υπάρχει η πρώτη φορά, το ίδιο ισχύει και για τις πτήσεις με παρατεταμένη διαμονή.
Όσοι δεν έχουν εμπειρία στην οργάνωση ταξιδιού, μερικές φορές δεν γνωρίζουν τι είναι
σημαντικό στον σχεδιασμό του. Η μηχανή αναζήτησης με ειδικά φίλτρα που καθορίζουν την
ακριβή τοποθεσία της διαμονής μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν φίλτρα που
καθοδηγούν τους χρήστες στους πιο σημαντικούς παράγοντες κατά την αναζήτηση διαμονής. 
Επιπλέον, ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι ότι αμέσως μόλις καθορίσετε τις προσδοκίες σας, θα
εμφανιστούν οι προσφορές. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να επιλέξετε μία και να
κάνετε κράτηση.
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Για «προσεκτικούς» ταξιδιώτες

Αν δεν θέλετε να πληρώσετε πολλά, η καλύτερη επιλογή είναι να συγκρίνετε προσφορές και να
επιλέξετε  αυτήν που ταιριάζει στον προϋπολογισμό σας. Αυτό ακριβώς εγγυούνται τα πακέτα
Πτήση + Ξενοδοχείο. Ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι ότι συνδυάζοντας στην ίδια κράτηση πτήση
και διαμονή, εξοικονομείτε χρόνο!

Για αυτούς που αγαπούν την άνεση

Για μερικούς ταξιδιώτες, η άνεση είναι προτεραιότητα και αυτό ισχύει από τη διαδικασία
κράτησης μέχρι την άφιξη στο αεροδρόμιο κατά την επιστροφή.  Το πακέτο Πτήση + Ξενοδοχείο
έχει σχεδιαστεί ειδικά για αυτούς. Εγγυάται μια άνετη αναζήτηση προσφορών, γρήγορη
διαδικασία κράτησης και άνετη διαμονή σε τοποθεσία που εξυπηρετεί.

Για όσους θέλουν να έχουν επιλογές

Η υπηρεσία προσφέρει τη δυνατότητα να συνδυάσετε την προσφορά με τις όλες τις απαιτήσεις
σας: από την τοποθεσία διαμονής, μέχρι τον τύπο του καταλύματος και τον αριθμό των
γευμάτων που συμπεριλαμβάνονται στην τιμή. Οι επιλογές είναι πολλές καθώς διαθέτουμε 1,3
εκατομμύρια καταλύματα και υπηρεσίες στη βάση δεδομένων μας. Μπορετε, επίσης, να επιλέξετε
τις αεροπορικές εταιρίες που προτείνουμε, έτσι συμβάλλουμε στην άνεση του ταξιδιού σας.
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