
 

 

Η  Let’s Go Tours by Amathus συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια της Κυπριακής Κυβέρνησης για 
διαχείριση της πανδημίας του COVID-19 και προσφέρει κίνητρα σε όσους νέους επιλέξουν να 
εμβολιαστούν. 

Στο πλαίσιο αυτό, προσφέρουμε 100 δωροκουπόνια, ονομαστικής αξίας €50, για Πακέτα Διακοπών και 
Κρουαζιέρες, σε άτομα κάτω των 30 ετών, που ξεκινούν ή και έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα 
εμβολιασμού τους. 

Ισχύει για κρατήσεις Πακέτων Διακοπών/Κρουαζιέρων μέχρι 31 Μαρτίου 2022 για ταξίδια μέχρι 31 
Οκτωβρίου 2022 και δεν συνδυάζεται με οποιανδήποτε άλλη προσφορά ( ένα δωροκουπόνι ανά άτομο ). 

Απλά επισκεφθείτε τα γραφεία μας και παρουσιάστε την ταυτότητα και το πιστοποιητικό εμβολιασμού 
σας. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Αναμένουμε να σας εξυπηρετήσουμε. 
 
Let’s Go Tours by Amathus  
Λεωφόρος Ομήρου 17, Λευκωσία 
Πλατέια Συντάγματος 2, Λεμεσός 
Tηλ.: 77 77 82 77  
www.letsgotours.com 
 

 
Let’s Go Tours by Amathus is actively involved in the Cypriot Government’s effort to manage the COVID-19 
pandemic and offers incentives to the young people who choose to be vaccinated. 
 
In line with this, we are offering 100 travel vouchers of value €50 each for Holiday Packages/Cruises, for 
persons under the age of 30, who have started and/or concluded their vaccination. 
 
Valid for Holiday Packages/Cruises bookings until 31 Μarch 2022 and travel until 31 October 2022. This 
cannot be combined with any other offer ( one voucher per person ). 

Visit our offices and present your Identification card along with your Vaccination certificate.                      
First come, first served. 
 
Looking forward to accommodating your needs. 
 
Let’s Go Tours by Amathus  
17 Homer Avenue, Nicosia 
2 Syntagma Square, Limassol 
Tηλ.: 77 77 82 77  
www.letsgotours.com 

http://www.letsgotours.com/
http://www.letsgotours.com/


 

 

Η  Amathus Travel συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια της Κυπριακής Κυβέρνησης για διαχείριση της 
πανδημίας του COVID-19 και προσφέρει κίνητροα σε όσους νέους επιλέξουν να εμβολιαστούν. 

Στο πλαίσιο αυτό, προσφέρουμε 100 δωροκουπόνια, ονομαστικής αξίας €25, για Αεροπορικά Εισιτήρια, 
σε άτομα κάτω των 30 ετών, που ξεκινούν ή και έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα εμβολιασμού τους. 

Ισχύει για κρατήσεις Αεροπορικών Εισιτηρίων μέχρι 31 Οκτωβρίου 2021 για ταξίδια μέχρι 31 Δεκεμβρίου 
2021 και δεν συνδυάζεται με οποιανδήποτε άλλη προσφορά ( ένα δωροκουπόνι ανά άτομο ). 

Απλά επισκεφθείτε τα γραφεία μας και παρουσιάστε την ταυτότητα και το πιστοποιητικό εμβολιασμού 
σας. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Αναμένουμε να σας εξυπηρετήσουμε. 
 
Amathus Travel 
Λεωφόρος Ομήρου 17, Λευκωσία 
Tηλ.: 22 45 65 45 
www.amathus.travel 
 
 

Amathus Travel is actively involved in the Cypriot Government’s effort to manage the COVID-19 pandemic 
and offers incentives to the young people who choose to be vaccinated. 
 
In line with this, we are offering 100 travel vouchers of value €25 each for Air tickets, for persons under the 
age of 30, who have started and/or concluded their vaccination. 
 
Valid for Air ticket bookings until 31 October 2021 and travel until 31 December 2021. This cannot be 
combined with any other offer ( one voucher per person ). 

Visit our offices and present your Identification card along with your Vaccination certificate.                      
First come, first served. 
 
Looking forward to accommodating your needs. 
 
Amathus Travel 
17 Homer Avenue, Nicosia 
Tηλ.: 22 45 65 45 
www.amathus.travel 
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