Επισκεφθείτε τώρα το ONLINE BOOKING
της Smile Acadimos και κάνετε
κράτηση για τους πιο
όμορφους προορισμούς!

Τρόποι πληρωμών

#travelwithsmile

Πληρωμές γίνονται δεκτές μέσω τραπεζικής κατάθεσης, με χρέωση πιστωτικής κάρτας ή με απευθείας πληρωμή στα γραφεία μας.
Για την έγκυρη κράτηση σας απαιτείται προκαταβολή 30% του συνολικού ποσού της κράτησης εντός 2
εργάσιμων ημερών και εξόφληση το αργότερο έως
και μία εβδομάδα πριν την έναρξη του ταξιδιού ή της
προσφερόμενης υπηρεσίας.
Για εκδόσεις αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εισιτηρίων ή γενικότερα κρατήσεις που διέπονται από ειδικούς όρους ακυρώσεων, παρακαλούμε να ενημερώνεστε από τους εκπροσώπους του γραφείου μας.

EUROBANK:
0026.0072.70.0200466388
IBAN: GR6302600720000700200466388

Online πληρωµή
µε ασφάλεια!
Τώρα µπορείτε να εξοφλείτε την κράτηση σας
online µέσω της υπηρεσίας payment link
χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση!

NEOΣ ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής που ισχύει από 1/1/2018, βάσει του
άρθρου 53 του Ν. 4389/2016. Eπιβάλλεται ανά διανυκτέρευση ανά δωμάτιο:
0,50 € σε μονάδες ενός ή δύο αστέρων
1,50 € σε μονάδες τριών αστέρων
3,00 € σε μονάδες τεσσάρων αστέρων
4,00 € σε μονάδες πέντε αστέρων

ΕΘΝΙΚΗ:
040/002959-90
IBAN: GR0401100400000004000295990

ALPHA BANK:
101 00 2002 304340
IBAN: GR3501401010101002002304340
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜOY:
SMILE ACADIMOS ΙΚΕ
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας παρακαλούμε
να συμπληρώνετε ως αιτιολογία κατάθεσης το όνομα που δηλώσατε κατά την κράτηση σας. Μετά την
κατάθεσή σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε:
1) Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, Τ.Κ.
2) Σε ποια εκδρομή συμμετέχετε
3) Ποσόν προκαταβολής ή εξόφλησης που καταθέσατε
Aπό 6 ως 12 άτοκες δόσεις σε επιλεγμένα
πακέτα διακοπών & ταξίδια εξωτερικού!

Ο φόρος καταβάλλεται από τον πελάτη απευθείας στο ξενοδοχείο.

Σε περίπτωση αλλαγής απόδοσης του φόρου διαμονής οι τιμές θα αναπροσαρμοστούν αναλόγως.

ΑΘΗΝΑ

Πανεπιστημίου 57, 105 64 Τ 210 37 38 000 Ε info@smileacadimos.gr
ΜΗ.Τ.Ε. 0206E60000466601

www.smileacadimos.gr

Ισχύει για όλες τις κάρτες Eurobank που συμμετέχουν
στο πρόγραμμα επιστροφή. Από την ενέργεια εξαιρούνται τα αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Κέρκυρα

Αεροπορικώς στο νησί των Φαιάκων
4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 10/6

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ANAXΩΡΗΣH

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΑΤΟΜΟ

1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ

10/6

4

460 €

360 €

285 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια
Αθήνα - Κέρκυρα - Αθήνα με Sky Express
✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με
πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia
✓ Διαμονή στo Ariti Grand Hotel 4*, στο Κανόνι
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αρχηγός/συνοδός
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίου
75€/άτομο. Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η
είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

ARITI GRAND HOTEL 4*

10/6 ΑΘΗΝΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ 07:00-08:15
13/6 ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΘΗΝΑ 22:00-23:15

1η μέρα: Αθήνα - Κέρκυρα
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Κέρκυρα. Άφιξη στο καταπράσινο νησί
των Φαιάκων και μεταφορά στο ξενοδοχείο ARITI GRAND 4* στο Κανόνι, δίπλα στη
θάλασσα και την πόλη. Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο.
2η μέρα: Παλαιοκαστρίτσα - Κασσιόπη
Πρωινό και αναχώρηση για το βόρειο τμήμα του νησιού, με επίσκεψη σε εργαστήρι
του τοπικού γλυκού κουμ κουάτ. Στη συνέχεια φθάνουμε στην Παλαιοκαστρίτσα,
με τη Μονή της Ζωοδόχου Πηγής. Θα θαυμάσουμε τις αγιογραφίες και τις εικόνες
καθώς και τα οστά μιας γιγαντιαίας φάλαινας που φυλάσσονται στο μοναστήρι. Ακολουθώντας μια όμορφη διαδρομή προχωρούμε για την Κασσιόπη, όπου θα έχουμε
χρόνο ελεύθερο για να απολαύσουμε το γεύμα μας σε κάποιο από τα παραδοσιακά
ταβερνάκια (έξοδα ατομικά). Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Αχίλλειο - Κανόνι - Κέρκυρα
Πρωινό και αναχώρηση για το Γαστούρι όπου θα περιηγηθούμε στο εντυπωσιακό
ανάκτορο Αχίλλειον. Θα θαυμάσουμε τις αναγεννησιακές τοιχογραφίες, τα αγάλματα, τις προτομές των εννέα μουσών και διάσημων φιλοσόφων καθώς και τον
κατάφυτο κήπο. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στην αριστοκρατική συνοικία της πόλης,
το Κανόνι. Θα απολαύσουμε τη μοναδική θέα με την εκκλησία της Παναγίας των
Βλαχερνών, η οποία ενώνεται με το Κανόνι με μια λωρίδα στεριάς και το ξακουστό
Ποντικονήσι με την εκκλησία του Παντοκράτορα. Συνεχίζουμε για την πόλη με
την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, τα γραφικά πλακόστρωτα με τα παραδοσιακά
σπίτια, το περίφημο Λιστόν, τη μεγαλύτερη πλατεία των Βαλκανίων Σπιανάδα και το
παλιό φρούριο. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Κέρκυρα - Αθήνα
Πρωινό και ακολουθεί ελεύθερη ημέρα. Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο για
την πτήση επιστροφής.

Κέρκυρα

Γύρος νησιού
4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 10/6 - Ώρα αναχώρησης 07:00

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ANAXΩΡΗΣH

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΑΤΟΜΟ

1ο ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ

10/6

4

305 €

210 €

130 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν
της εταιρείας Panolympia ✓ Εισιτήρια πλοίου
Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα ✓ Διαμονή
στo Ariti Grand Hotel 4*, στο Κανόνι ✓ Ημιδιατροφή
καθημερινά ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια
αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός
ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους
χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο
ειδικός φόρος διαμονής.

ARITI GRAND HOTEL 4*

1η μέρα: Αθήνα - Κέρκυρα
Πρωινή αναχώρηση για Ρίο - Αντίρριο και συνέχεια για Ηγουμενίτσα όπου θα επιβιβαστούμε στο φέρι μποτ για το καταπράσινο νησί των Φαιάκων, την Κέρκυρα. Άφιξη
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο ARITI GRAND 4* στο Κανόνι, δίπλα στη θάλασσα
και την πόλη. Απόγευμα ελεύθερο. Δείπνο.
2η μέρα: Παλαιοκαστρίτσα - Κασσιόπη
Πρωινό και αναχώρηση για το βόρειο τμήμα του νησιού, με επίσκεψη σε εργαστήρι
του τοπικού γλυκού κουμ κουάτ. Στη συνέχεια φθάνουμε στην Παλαιοκαστρίτσα,
με τη Μονή της Ζωοδόχου Πηγής. Θα θαυμάσουμε τις αγιογραφίες και τις εικόνες
καθώς και τα οστά μιας γιγαντιαίας φάλαινας που φυλάσσονται στο μοναστήρι. Ακολουθώντας μια όμορφη διαδρομή προχωρούμε για την Κασσιόπη, όπου θα έχουμε
χρόνο ελεύθερο για να απολαύσουμε το γεύμα μας σε κάποιο από τα παραδοσιακά
ταβερνάκια (έξοδα ατομικά). Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Αχίλλειο - Κανόνι - Κέρκυρα
Πρωινό και αναχώρηση για το Γαστούρι όπου θα περιηγηθούμε στο εντυπωσιακό
ανάκτορο Αχίλλειον. Θα θαυμάσουμε τον υπέροχο χώρο με τις αναγεννησιακές
τοιχογραφίες, τα αγάλματα, τις προτομές των εννέα μουσών και διάσημων φιλοσόφων καθώς και τον κατάφυτο κήπο. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στην αριστοκρατική
συνοικία της πόλης, το Κανόνι. Θα απολαύσουμε τη μοναδική θέα με την εκκλησία
της Παναγίας των Βλαχερνών, η οποία ενώνεται με το Κανόνι με μια λωρίδα στεριάς
και το ξακουστό Ποντικονήσι με την εκκλησία του Παντοκράτορα. Συνεχίζουμε για
την πόλη με την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, τα γραφικά πλακόστρωτα με τα
παραδοσιακά σπίτια, το περίφημο Λιστόν, τη πλατεία Σπιανάδα και το παλιό φρούριο.
Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Κέρκυρα - Αθήνα
Πρωινό και μεταφορά στο λιμάνι όπου θα επιβιβασθούμε στο φέρι μποτ για την
Ηγουμενίτσα. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
3

ΚPΑNIΔΙ, ΑΡΓΟΛΙΔΑ

SUP

Galaxy Hotel
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

Το ανακαινισμένο Galaxy Hotel βρίσκεται μέσα σε μια καταπράσινη έκταση 45
στρεμμάτων, 4χλμ. μακριά από το κέντρο του Πόρτο Χέλι, προσφέροντας ιδιωτική
παραλία και πισίνα με σνακ μπαρ.
Διαθέτει κλιματιζόμενα δωμάτια, τηλεόραση και ιδιωτικό μπαλκόνι με θέα στον
Αργολικό κόλπο ή το βουνό.
Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να χαλαρώσουν στις ξαπλώστρες δίπλα στην
πισίνα ή την ιδιωτική παραλία, ενώ για τους μικρούς επισκέπτες παρέχονται παιδική
πισίνα ή υπαίθρια παιδική χαρά. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν γήπεδο
τένις, μπάσκετ και μπιλιάρδο. Σε κοντινή απόσταση υπάρχει ιδιωτικό parking.
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

10-13/6

Δίκλινο Garden View

128 €

Δίκλινο Sea View

138 €

Μονόκλινο Garden View

114 €

Μονόκλινο Sea View

124 €

1ο Παιδί 0-12 ετών

ΔΩΡΕΆΝ

2o Παιδί 0-12 ετών

32 €

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών +

39 €

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ

2 νύχτες

ΔΩΡΕΑΝ ομπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα και την παραλία. ΔΩΡΕΑΝ χρήση Wi-Fi. Παιδική χαρά και
ελεύθερη χρήση των γηπέδων τένις, βόλεϊ και μπάσκετ.

ΔΡΕΠΑΝΟ, ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Τhe Grove Seaside
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

Μέσα σε καταπράσινο κήπο 12 στρεμμάτων, γεμάτο πορτοκαλιές, χαρακτηριστικό
στοιχείο της Αργολικής γης! Το παραθαλάσσιο The Grove Seaside Hotel βρίσκεται
στην περιοχή του Δρεπάνου, πολύ κοντά στο Ναύπλιο (10χλμ.).
Στο ξενοδοχείο υπάρχουν 140 συνολικά δωμάτια με όλες τις σύγχρονες ανέσεις
και αποκλειστικές διακοσμητικές «πινελιές», έργα τέχνης και ποιοτικά minimal και
κομψά έπιπλα, που, σε συνδυασμό με τους γήινους χρωματισμούς, προσδίδουν στο
χώρο φιλοξενίας μοναδικό χαρακτήρα.
Οι εγκαταστάσεις του The Grove Seaside Hotel περιλαμβάνουν εστιατόριο, δύο
μπαρ, πισίνα με σνακ μπαρ, γήπεδα τένις και μπάσκετ και παιδική χαρά.

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

10-13/6

Δίκλινο Garden View

119 €

Δίκλινο Sea View

125 €

Μονόκλινο Garden View

94 €

Μονόκλινο Sea View

100 €

1ο Παιδί 0-6 ετών

ΔΩΡΕΆΝ

1o Παιδί 6-12 ετών

25 €

2o Παιδί 0-12 ετών

25 €

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών +

44 €

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ

2 νύχτες

Επιβάρυνση για πλήρη διατροφή 10€/ενήλικας/ημέρα και 5€/παιδί/ημέρα.
Επιβάρυνση για All Inclusive 25€/ενήλικας/ημέρα και 12€/παιδί/ημέρα.
4

Ύδρα - Σπέτσες

Πόρτο Χέλι - Ναύπλιο
3, 4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχωρήσεις 10, 11/6 - Ώρα αναχώρησης 08:30

Μ. Παρασκευή: Αθήνα - Πόρτο Χέλι
Αναχώρηση και μέσω της γραφικής διαδρομής Λουτρών Ωραίας Ελένης θα
φθάσουμε στην Κοιλάδα όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για καφέ και βόλτα. Στη
συνέχεια μετάβαση στο Πόρτο Χέλι για μεσημεριανό γεύμα (έξοδα ατομικά). Άφιξη
στο ανακαινισμένο ξενοδοχείο GALAXY HOTEL 3* στο Πόρτο Χέλι. Τακτοποίηση στα
δωμάτια και χρόνος για μπάνιο στην παραλία του ξενοδοχείου. Δείπνο.
2η μέρα: Ύδρα
Πρωινό και αναχώρηση για ολοήμερη εκδρομή με το πλοίο για την αρχοντική Ύδρα.
Ελεύθερος χρόνος για γνωριμία με το νησί και επίσκεψη στο Ιστορικό Μουσείο. Το
απόγευμα επιστροφή στο Πόρτο Χέλι και στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ANAXΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ GV

2ΚΛΙΝΟ SV

3ο ΆΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ GV

1ΚΛΙΝΟ SV

11/6

3

200 €

210 €

168 €

285 €

305 €

10/6

4

295 €

310 €

250 €

415 €

445 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν
της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στo Galaxy
Hotel 3*SUP, στο Πόρτο Χέλι ✓ Ημιδιατροφή
καθημερινά ✓ To εισιτήριο για τις Σπέτσες και
την Ύδρα ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια
αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός
ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους
χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα.
Ο ειδικός φόρος διαμονής.

3η μέρα: Σπέτσες
Πρωινό και αναχώρηση για τις Σπέτσες, το ηρωικό νησί της Επανάστασης του 21. Οι
Σπέτσες είναι το νησί των αρωμάτων, το επιβεβαιώνει και το όνομα με τις ιταλικές
ρίζες όπου οφείλεται στους Ενετούς, που πέρασαν από τα χώματά της: Isola di
Spezzies, το «μυροβόλο νησί». Επίσκεψη στο Μουσείο με το ηρωικό όνομα, αυτό
της ηρωίδας της Επανάστασης του 1821 Μπουμπουλίνας. Στη συνέχεια θα έχουμε
ελεύθερο χρόνο για να περπατήσουμε στα καλντερίμια, να πιούμε καφέ και να
γευματίσουμε (έξοδα ατομικά). Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Ναύπλιο - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Ναύπλιο. Επίσκεψη στο φρούριο του
Ναυπλίου (αν είναι ανοιχτό), το Παλαμήδι, το οποίο κατασκευάστηκε το 1687 από
τους Βενετούς και διατηρείται σε άριστη κατάσταση. Στη συνέχεια θα δούμε την
εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, όπου δολοφονήθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας, την
παλιά πόλη με τα γραφικά σοκάκια και την πλατεία Συντάγματος με τα παραδοσιακά
καφέ. Χρόνος για γεύμα, περίπατο και το απόγευμα πορεία επιστροφής στην Αθήνα.
Στην 3ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 2η ημέρα.

GALAXY HOTEL 3*SUP

Nαύπλιο

Bυτίνα - Δημητσάνα - Λεωνίδιο
3 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 11/6 - Ώρα αναχώρησης 08:00

1η μέρα: Αθήνα - Επίδαυρος - Ναύπλιο - Δρέπανο
Αναχώρηση από Αθήνα και μέσω Λουτρών Ωραίας Ελένης - Παλαιάς Επιδαύρου
φθάνουμε στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Επιδαύρου, όπου θα επισκεφθούμε
το μουσείο και το Αρχαίο Θέατρο. Συνεχίζουμε για το Ναύπλιο, ελεύθερος χρόνος
για βόλτα και γεύμα. Άφιξη στο ξενοδοχείο THE GROVE SEASIDE HOTEL 4*
στο Δρέπανο. Τακτοποίηση στα δωμάτια και ακολουθεί μπάνιο στην παραλία του
ξενοδοχείου. Δείπνο.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ANAXΩΡΗΣH

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΑΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

11/6

3

188 €

165 €

240 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές,
περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές
πούλμαν της εταιρείας Panolympia
✓ Διαμονή στo The Grove Seaside Hotel 4*,
στο Δρέπανο ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής
ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα
εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο
πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

ΤΗΕ GROVE SEASIDE HOTEL 4*

2η μέρα: Βυτίνα - Δημητσάνα - Στεμνίτσα
Πρωινό και αναχώρηση για τη γραφική Βυτίνα, σε υψόμετρο 1033μ. στο Μαίναλο και μέσα
στα έλατα. Στάση για καφέ και συνεχίζουμε
για τη Δημητσάνα με την επιβλητική θέα, όπου
θα έχουμε τη δυνατότητα, αν είναι ανοικτό, να
επισκεφθούμε το υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης. Χρόνος για γεύμα και στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε την παραδοσιακή Στεμνίτσα.
Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο.
Δείπνο και διανυκτέρευση.
3η μέρα: Λεωνίδιο - Μονή Ελώνης - Πλάκα - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το Λεωνίδιο. Ελεύθερος χρόνος για να κάνετε βόλτα
στις παραδοσιακές γειτονιές του. Συνεχίζουμε για ένα από τα ομορφότερα και τα
πλέον γνωστά μοναστήρια της Αρκαδίας, τη Μονή Ελώνης, που είναι χτισμένη με
τέτοιον τρόπο σε κάθετο βράχο ώστε δίνει στον επισκέπτη την εντύπωση ότι αιωρείται. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στην Πλάκα Λεωνιδίου, παραθαλάσσια περιοχή με
ψαροταβέρνες όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για γεύμα. Πορεία επιστροφής στην
Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
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Παραδοσιακή Mάνη

Kaλαμπάκα

Βάθεια - Γερολιμένας

Χωριά Κόζιακα

3 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 11/6 - Ώρα αναχώρησης 08:00

3, 4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχωρήσεις 10, 11/6 - Ώρα αναχώρησης 07:15

1ημέρα: Αθήνα - Γύθειο - Κότρωνας - Λάγια - Κυπάρισσος
Πρωινή αναχώρηση προς τη Λακωνική Μάνη και με ενδιάμεση στάση φθάνουμε στο
Γύθειο. Επίσκεψη στο κατάφυτο νησάκι Κρανάη και στον Πύργο Τζανετάκη. Μπαίνοντας στην προσηλιακή Μάνη, μας υποδέχεται ο Κότρωνας, ο μεγαλύτερος παραθαλάσσιος οικισμός σε μαγευτικό όρμο, στη θέση της αρχαίας Τευθρώνης, που σήμερα
βρίσκεται κάτω από τα νερά. Συνεχίζουμε για τη Λάγια, έναν από τους αρχαιότερους
οικισμούς της Μάνης. Προσκύνημα στην ιδιαίτερη εκκλησία της Κοιμήσεως της
Θεοτόκου και άφιξη στο PORTO MANI SUITES 4* στην Κυπάρισσο. Δείπνο.
2η μέρα: Ταίναρο - Πόρτο Κάγιο - Βάθεια - Γερολιμένας
Πρωινό και αρχίζουμε τις επισκέψεις μας από την Παναγίτσα στον οικισμό της
Κυπάρισσου, εδώ που ήταν το λιμάνι της αρχαίας Καινήπολης. Κατευθυνόμενοι
για το ακρωτήριο Ταίναρο θα διακρίνουμε τα αρχαία λατομεία μαρμάρων. Εδώ θα
δούμε και το περίφημο ψηφιδωτό «Άστρο της Αριάς» στα ερείπια αρχαίας έπαυλης.
Σύντομος περίπατος στο φυσικό λιμάνι
του Πόρτο Κάγιο, κάτω από το κάστρο
του 1565 και συνεχίζουμε για τη Βάθεια,
το κατ’ εξοχήν σύμβολο και διάσημο οχυρωμένο οικισμό της Μάνης. Το μεσημέρι
θα μας βρεί στον ειδυλλιακό Γερολιμένα,
ελεύθερος χρόνος για γεύμα (έξοδα ατομικά). Αργότερα θα περπατήσουμε στον
οικισμό Κοίτα, ανάμεσα στα πυργόσπιτα
και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Δυρός - Λιμένι - Αρεόπολη - Σπάρτη - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τα σπήλαια του Δυρού ή «Βλυχάδας» (έξοδα ατομικά).
Συνεχίζουμε με το γραφικό Λιμένι όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο και στη
συνέχεια φθάνουμε στην Αρεόπολη, όπου θα περιηγηθούμε στο διατηρητέο ιστορικό
κέντρο, στο Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, την πλατεία 17ης Μαρτίου αλλά και
τον ξυλόφουρνο της Μηλιάς, τον παλαιότερο της Πελοποννήσου. Ελεύθερος χρόνος
για γεύμα (έξοδα ατομικά). Πορεία επιστροφής για Αθήνα.

PORTO MANI SUITES 4*

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ANAXΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΆΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

ANAXΩΡΗΣH

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ SV

3ο ΆΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ SV

1o ΠΑΙΔΙ 7-12

11/6

3

201 €

170 €

265 €

11/6

3

215 €

195 €

299 €

140 €

10/6

4

275 €

230 €

365 €

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Pοrto Mani Suites 4*, στην Κυπάρισσο σε δωμάτια με θέα θάλασσα
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους
χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.
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1η μέρα: Αθήνα - Καλαμπάκα - Μετέωρα
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα για την Καλαμπάκα. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα
και στη συνέχεια ανάβαση στα Μετέωρα όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε
από κοντά δύο Μονές, τη Μονή Μεγάλου Μετεώρου η οποία βρίσκεται χτισμένη στο
ψηλότερο και μεγαλύτερο σε έκταση βράχο και την Μονή του Αγίου Στεφάνου. Άφιξη
στο ξενοδοχείο GRAND METEORA 4*. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο.
2η μέρα: Λίμνη Ταυρωπού - Καλαμπάκα
Πρωινό και αναχώρηση για την Ωραία Κοιμωμένη των Αγράφων, τη Λίμνη Πλαστήρα. Περιήγηση στα όμορφα χωριά της: θα δούμε το Μεσενικόλα, το Μορφοβούνι
(γενέτειρα του Ν. Πλαστήρα), το Κρυονέρι, την Μπεζούλα και το Νεοχώρι, το μεγαλύτερο χωριό της περιοχής όπου θα κάνουμε στάση για καφέ στο Αγνάντι και δούμε
την λίμνη πανοραμικά. Στη συνέχεια και περνώντας από το Μπελοκομύτη φθάνουμε
στο Φράγμα, μήκους 220μ. που κατασκευάστηκε το 1959 βασισμένο σε ιδέα του
Νικολάου Πλαστήρα. Στάση για φωτογραφίες και αγορές ντόπιων προϊόντων.
Προαιρετικό γεύμα με θέα τη λίμνη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Μέτσοβο - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
Πρωινό και αναχώρηση για το Αλπικό Μέτσοβο, φημισμένο για την αρχιτεκτονική
του και την παράδοση, χτισμένο σε υψόμετρο 1150μ. Ξεκινώντας από την πλατεία με
τον πλάτανο, θα επισκεφθούμε την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής με το ξυλόγλυπτο τέμπλο και συνεχίζουμε με την Πινακοθήκη και το αρχοντικό Τοσίτσα. Ελεύθερος
χρόνος για γεύμα και βόλτα στα παραδοσιακά καταστήματα με τα ξυλόγλυπτα και τα
τοπικά προϊόντα. Επιστροφή στην Καλαμπάκα όπου θα επισκεφθούμε το εντυπωσιακό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών. Δείπνο.
4η μέρα: Χωριά του Κόζιακα: Πύλη - Πόρτα Παναγιά - Ελάτη - Περτούλι
Πρωινό και αναχώρηση για τα ορεινά θέρετρα της Πίνδου, στα χωριά του Κόζιακα,
μέσω υπέροχης διαδρομής. Στάσεις στην Πύλη για να επισκεφθούμε την Πόρτα
Παναγιά (βυζαντινή εκκλησία του 1283) και στη συνέχεια θα βγάλουμε φωτογραφίες στη γέφυρα του Αγ. Βησσαρίωνα. Φθάνουμε στην Ελάτη χτισμένη σε υψόμετρο
900μ. με πολλά αρχοντικά, ξενώνες και παραδοσιακά μαγαζιά με τοπικά προϊόντα.
Συνεχίζουμε για το Περτούλι με τα χαρακτηριστικά πέτρινα σπίτια, ένας μικρός
παράδεισος μέσα στα έλατα. Ελεύθερος
χρόνος για γεύμα και πορεία επιστροφής
για Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
Συνοπτικό 4ήμερης: Δεν περιλαμβάνεGRAND ΜΕΤΕΟRA 4*
ται η 3η μέρα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν
της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Grand Μeteora 4*, στο Καστράκι
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους
χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

Δελφοί - Ναύπακτος
Ερατεινή - Τριζόνια
3 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 11/6 - Ώρα αναχώρησης 08:00

1ημέρα: Αθήνα - Αράχωβα - Δελφοί - Ερατεινή
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στην Αράχωβα. Συνεχίζουμε για τους Δελφούς με τον αρχαιολογικό χώρο (θέατρο-στάδιο)
και το Μουσείο των Δελφών, όπου φυλάσσονται τα ευρήματα των ανασκαφών
και ο εκπληκτικός Ηνίοχος. Επίσκεψη και αναχώρηση για την Ερατεινή. Άφιξη και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο DELPHI BEACH 4*. Ελεύθερος χρόνος για μπάνιο στη
παραλία του ξενοδοχείου. Δείπνο.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ANAXΩΡΗΣH

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ MV

3ο ΆΤΟΜΟ MV

1ΚΛΙΝΟ MV

11/6

3

195 €

165 €

295 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές,
περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές
πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή
στo ξενοδοχείο Delphi Beach 4*, στην Ερατεινή
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ To εισιτήριο για
τα Τριζόνια ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια
αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός
ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους
χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα.
Ο ειδικός φόρος διαμονής.

DELPHI BEACH 4*

2η μέρα: Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος - Ναύπακτος
Πρωινό και αναχώρηση για τη Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος όπου θα
θαυμάσουμε τη θέα στον Πατραϊκό Κόλπο και θα περιηγηθούμε στους χώρους της.
Συνεχίζουμε για τη Ναύπακτο, από τις αρχαιότερες ελληνικές πόλεις που γνώρισε
περιόδους μεγάλης ακμής και συνδέθηκε με σημαντικά ιστορικά γεγονότα. Αυτό
επιβεβαιώνεται από την άρτια οχύρωσή της, η οποία ξεκινά από το λιμάνι, συνεχίζεται με τρία αλλεπάλληλα τείχη και καταλήγει στο κάστρο. Επίσκεψη στο καλοδιατηρημένο κάστρο και ελεύθερος χρόνος για γεύμα. Επιστροφή στην Ερατεινή όπου θα
απολαύσουμε το μπάνιο μας στην παραλία του ξενοδοχείου. Δείπνο.
3η μέρα: Τριζόνια - Γαλαξίδι - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για τα Χάνια και από εκεί με το καΐκι, σε πέντε λεπτά, θα
περάσουμε στα Τριζόνια, ένα καταπράσινο νησί στον Κορινθιακό Κόλπο, το μοναδικό
κατοικήσιμο στην περιοχή. Άγνωστο σε πολλούς, διαθέτει ένα πανέμορφο φυσικό
λιμάνι, κατά μήκος της ακτής όπου υπάρχουν πολλές παραδοσιακές ταβέρνες,
εστιατόρια και καφέ για να απολαύσετε το μαγευτικό τοπίο. Μέσα σε δύο μόνο
τετραγωνικά χιλιόμετρα, περικυκλωμένα από θάλασσα, χωρούν ελιές, αμπέλια
και άλλα οπωροφόρα δέντρα. Αυτό που δεν χωράει στο νησί είναι το… αυτοκίνητο.
Ελεύθερος χρόνος για μπάνιο και καφέ και στη συνέχεια θα μεταβούμε στο Γαλαξίδι
όπου θα παραμείνουμε για το μεσημεριανό γεύμα. Πορεία επιστροφής για Αθήνα.
EΡΑΤΕΙΝΗ, ΦΩΚΙΔΑ

Delphi Beach Hotel
ΑLL INCLUSIVE

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

Μια «ανάσα» από το Γαλαξίδι, το Delphi Beach 4* ανοίγει ένα παράθυρο στο
πέλαγος και κλείνει μέσα του τις πιο όμορφες στιγμές των διακοπών σας! Ιδανικός
προορισμός για ξεκούραση και χαλάρωση, σε κοντινή απόσταση αλλά μακριά από το
άγχος της πόλης. Στο Delphi Beach θα νιώσετε την απαράμιλλη αυθεντική περιποίηση και την πιο ζεστή φιλοξενία, από την πρώτη κιόλας διαμονή.
Για την άνετη και πολυτελή φιλοξενία σας, το ξενοδοχείο διαθέτει 177 δωμάτια σε
ένα κεντρικό κτίριο. Επιπλέον θα βρείτε μπαρ, σαλόνι, αίθουσα δορυφορικής TV,
παιδότοπο/παιδική χαρά, εξωτερική πισίνα και παραλία. Οι χώροι εστίασης είναι
πολλοί και τα είδη κουζίνας που σερβίρονται ποικίλλουν.

ALL INCLUSIVE
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ALL INCLUSIVE
ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

10-13/6

Δίκλινο Μv

125 €

Δίκλινο Sv

137 €

Moνόκλινο Μv

100 €

Μονόκλινο Sv

112 €

1ο Παιδί 0-12 ετών

ΔΩΡΕΑΝ

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών +

45 €

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ

2 νύχτες

ΔΩΡΕΆΝ oμπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα. ΔΩΡΕΆΝ χρήση Wi-Fi.
Οικογένειες 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών σε δωμάτια με ενδιάμεση πόρτα χρέωση 2 δίκλινα.

Πρωινό, γεύμα και δείπνο σε
μπουφέ, ποτά κατά τη διάρκεια
των γευμάτων (χύμα κρασί,
αναψυκτικά και βαρελίσια
μπύρα)
10:00-23:00 Καθημερινά στο
μπαρ της πισίνας προσφέρονται
γαλλικός καφές, αναψυκτικά,
αλκοολούχα ποτά, κοκτέιλ,
παγωτά
10:00-18:00 Στο χώρο της
πισίνας προσφέρονται διάφορα
σνακς (κουλουράκια, κέικ κ.ά.)
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Τζουμέρκα

Ιωάννινα

Άρτα - Άγναντα

Πανόραμα

3 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 11/6 - Ώρα αναχώρησης 07:30

3, 4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχωρήσεις 10, 11/6 - Ώρα αναχώρησης 07:00

1η μέρα: Αθήνα - Λ. Πουρναρίου - Κάτω Αθαμάνιο - Βουργαρέλι - Άρτα
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα για τα Αθαμάνια Όρη. Περνώντας από το χωριό
Πέτα, όπου έγινε η ιστορική μάχη με τους Τούρκους, φθάνουμε στις Μελάτες, για
να θαυμάσουμε το μοναδικό θέαμα των φιόρδ της τεχνητής Λίμνης Πουρναρίου.
Συνεχίζουμε με το Κάτω Αθαμάνιο και το Παλαιοκάτουνο. Επόμενος σταθμός μας
το Βουργαρέλι, όπου θα επισκεφθούμε το μοναστήρι του Αγίου Γιώργη. Χρόνος για
γεύμα και για να χαρείτε τη φύση. Το απόγευμα άφιξη στο BYZANTINO HOTEL 4*
στην Άρτα. Δείπνο.

3η μέρα: Λίμνη Τριχωνίδα - Μονή
Αγίου Κοσμά - Θέρμο - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το
Παναιτώλιο, πύλη εισόδου προς τη Λίμνη Τριχωνίδα, για να περιοδεύσουμε στα
καταπράσινα χωριά της. Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίου Κοσμά και μετάβαση
στο Θέρμο, όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα. Συνεχίζουμε το γύρο της λίμνης και
πορεία επιστροφής για Αθήνα.

1η μέρα: Αθήνα - Μέτσοβο - Γιάννενα
Αναχώρηση από Αθήνα για το πετρόχτιστο Μέτσοβο. Ξεκινώντας από την πλατεία με
τον πλάτανο θα επισκεφθούμε την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής και την Πινακοθήκη. Χρόνος ελεύθερος για γνωριμία με το χωριό και συνεχίζουμε για τα Γιάννενα.
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο GRAND SERAI 5*. Δείπνο.
2η μέρα: Πάπιγκο - Μονοδένδρι - Κήποι
Πρωινό και αναχώρηση για το Ανατολικό και κεντρικό Ζαγόρι. Περνώντας από την
Αρίστη θα φθάσουμε στο Μεγάλο Πάπιγκο. Συνεχίζουμε για το Μονοδένδρι και την
Αγία Παρασκευή, για να δούμε από ψηλά το φαράγγι του Βίκου, το βαθύτερο του
κόσμου. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και συνεχίζουμε για τους Κήπους όπου θα
θαυμάσουμε τα γεφύρια της περιοχής του Κόκκορου και το μοναδικής ομορφιάς
τρίτοξο γεφύρι του Πλακίδα (ή Καλογερικό). Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Ελληνικό - Μονή Τσούκας - Νησάκι - Κάστρο
Πρωινό και αναχώρηση για το μουσείο Σύγχρονης Τέχνης «Θεόδωρος Παπαγιάννης» στο χωριό Ελληνικό και τη Μονή Τσούκας, σπουδαίο προσκύνημα της Ηπείρου.
Επιστροφή στην πόλη και μετάβαση με το καραβάκι στο νησάκι, όπου θα επισκεφθούμε τη Μονή Αγ. Νικολάου, των Φιλανθρωπινών και το μουσείο. Επιστροφή
στα Γιάννενα και χρόνος ελεύθερος για να επισκεφθείτε το Δημοτικό Εθνογραφικό
Μουσείο - Τζαμί του Ασλάν Πασά και την ακρόπολη Ιτς Καλέ, με το Βυζαντινό Μουσείο και τον τάφο του Αλή πασά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Δωδώνη - Μουσείο Βρέλλη - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση μέσω Εγνατίας. Θα επισκεφθούμε την ιστορική περιοχή της
Ελλάδας γνωστή κυρίως από το Αρχαίο Θέατρο το οποίο χτίστηκε τον 3ου αιώνα π.Χ.
και χωράει 18.000 χιλιάδες θεατές και το Μαντείο του αρχαίου Ελληνικού κόσμου,
την Δωδώνη. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο Μουσείο του Βρέλλη
με τα κέρινα ομοιώματα. Πορεία επιστροφής για Αθήνα.
Συνοπτικό 3ης: Δεν περιλαμβάνεται η επίσκεψη στο Ελληνικό, στη Μονή Τσούκας
και τη Δωδώνη.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΗΟΤΕL 4*

GRAND SERAI 5*

2η μέρα: Άγναντα - Σπήλαιο
Ανεμότρυπας - Πράμαντα Μελισσουργοί
Πρωινό και αναχώρηση για τα
«σκαρφαλωμένα» στα βουνά χωριά
με τη μοναδική ομορφιά. Μέσω
Πλάκας φθάνουμε στα γραφικά
Άγναντα. Επίσκεψη στο Σπήλαιο
Ανεμότρυπας (εάν είναι ανοιχτό).
Επόμενος σταθμός τα Πράμαντα.
Ελεύθερος χρόνος για γεύμα και
μετάβαση στους γειτονικούς Μελισσουργούς. Δείπνο.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ANAXΩΡΗΣH

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ STD

3ο ΆΤΟΜΟ STD

2ΚΛΙΝΟ DLX

1ΚΛΙΝΟ STD

ANAXΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ STD

3ο ΆΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ STD

1ο ΠΑΙΔΊ 6-12

11/6

3

200 €

172 €

212 €

255 €

11/6

3

230 €

210 €

335 €

160 €

10/6

4

315 €

285 €

465 €

215 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν
της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο Byzantino Hotel 4*, στην Άρτα ✓ Ημιδιατροφή
καθημερινά ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους
χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν
της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Grand Serai 5*, στα Γιάννενα ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους
χώρους. Η μεταφορά στο νησί. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

Bάλια Κάλντα

Σαμαρίνα - Πέτρινα γεφύρια
4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 10/6 - Ώρα αναχώρησης 07:15

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ANAXΩΡΗΣH

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΑΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

10/6

4

260 €

190 €

300 €

Το δείπνο σε σετ μενού.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές πούλμαν της εταιρείας Panolympia ✓ Διαμονή στo
ξενοδοχείο Valia Calda 3*, στο Περιβόλι
✓ Ημιδιατροφή καθημερινά ✓ Αρχηγός/
συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα
εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Τα 4χ4 για την Βάλια Κάλντα.
Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός
φόρος διαμονής.

VALIA CALDA 3*

1η μέρα: Αθήνα - Καλαμπάκα - Μουσείο Μανιταριών - Περιβόλι
Πρωινή αναχώρηση για την Καλαμπάκα, όπου θα ξεναγηθούμε στο Μουσείο
Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων & Μουσείο Μανιταριών. Συνεχίζουμε προς το Ελευθεροχώρι, τη γέφυρα του Βενέτικου και φθάνουμε στο χωριό Περιβόλι Γρεβενών.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο VALIA CALDA 3* στο Περιβόλι. Δείπνο.
2η μέρα: Βάλια Κάλντα (με 4x4) - Βοβούσα
Πλούσιο πρόγευμα και αναχώρηση για την Βάλια Κάλντα. Από το χωριό Περιβόλι
με 4x4 (mini bus & τζιπ) προαιρετικά θα μπούμε στην Βάλια Κάλντα, όπου θα
ενημερωθούμε για την πανίδα και τη χλωρίδα του Εθνικού Δρυμού (καιρού επιτρέποντος). Όσοι πεζοπορούν θα προχωρήσουν, πάντα με ειδικούς συνοδούς, μέχρι
το Αρκουδόρεμα. Το απόγευμα θα φθάσουμε στη Βοβούσα, το τελευταίο χωριό του
ανατολικού Ζαγορίου, στα 1.000 μέτρα υψόμετρο. Θα δούμε τη γέφυρα του Μήσιου
(1748) και θα θαυμάσουμε τα πετρόχτιστα σπίτια. Χρόνος για γεύμα. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Σαμαρίνα - Πέτρινα Γεφύρια - Σπήλαιο
Πρωινό και αναχώρηση για τη χιλιοτραγουδισμένη Σαμαρίνα, σε υψόμετρο 1.550
και σε ένα εντυπωσιακό τοπίο, με παραδοσιακές ταβέρνες και καφέ. Συνεχίζουμε
την εκδρομή μας για το πέτρινο γεφύρι του Αζίζ Αγά κοντά στο Τρίκωμο. Ελεύθερος
χρόνος για φαγητό. Επόμενος σταθμός το γεφύρι του Ζιάκα, λίγο έξω από το χωριό,
και από εκεί θα μεταβούμε στο Σπήλαιο, όπου θα επισκεφθούμε το μοναστήρι της
Παναγίας. Αναχώρηση για το χωριό Λάβδα και επίσκεψη στο Μουσείο Μανιταριών.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Γρεβενά - Μηλιά - Αθήνα
Συμπληρώνουμε την περιήγησή μας στην Πίνδο με τα Γρεβενά και τη Μηλιά, όπου
επισκεπτόμαστε το Παλαιοντολογικό Μουσείο (εάν είναι ανοικτό), για να δούμε τα
προϊστορικά ζώα που ζούσαν στην περιοχή. Πορεία για Αθήνα μέσω Καλαμπάκας.

Λουτρά Πόζαρ
Καϊμακτσαλάν

3 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 11/6 - Ώρα αναχώρησης 06:45

1η μέρα: Αθήνα - Βέροια - Παλαιός Άγιος Αθανάσιος
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα για τους πρόποδες του Όρους Καϊμακτσαλάν. Μέσω
της πανέμορφης Βέροιας, όπου θα κάνουμε στάση για καφέ και φαγητό (έξοδα
ατομικά), φθάνουμε στον ορεινό οικισμό του Παλαιού Αγίου Αθανασίου. Άφιξη και
τακτοποίηση στο LITHOS HOTEL & SPA 3*SUP.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΠΡΩΙΝΟ
ANAXΩΡΗΣH

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ STD

2ΚΛΙΝΟ J. SUITE

3ο ΑΤΟΜΟ STD

1ΚΛΙΝΟ STD

11/6

3

145 €

170 €

120 €

190 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές,
περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές
πούλμαν της εταιρείας Panolympia
✓ Διαμονή στo Lithos Hotel & Spa 3*Sup,
στον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο ✓ Πρωινό καθημερινά ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια
αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα
εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο
πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

LITHOS HOTEL & SPA 3*SUP

2η μέρα: Έδεσσα - Λουτρά Πόζαρ
Πρωινό και ξεκινάμε για την καταπράσινη Έδεσσα. Αρχίζουμε από το μεγάλο διπλό καταρράκτη
Κάρανο και φθάνουμε μέχρι το Υπαίθριο
Μουσείο Νερού, όπου στον Παλιό Αλευρόμυλο
στεγάζεται το Ενυδρείο - Ερπετάριο με πολλά
είδη ψαριών γλυκού νερού και ερπετά και
θα περπατήσουμε μέχρι την παραδοσιακή
συνοικία Βαρόσι, όπου βρίσκεται το Λαογραφικό Μουσείο. Αναχώρηση για τα περίφημα
Λουτρά Πόζαρ, με τις ιαματικές πηγές στους
πρόποδες του Όρους Καϊμακτσαλάν, στις όχθες
του Θερμοπόταμου. Θα έχουμε την ευκαιρία να
κάνουμε μπάνιο (όσοι ενδιαφέρονται) στις εξωτερικές και εσωτερικές πισίνες με τις
ευεργετικές ιδιότητες, καθώς και να απολαύσουμε το γεύμα μας (έξοδα ατομικά),
δίπλα στις πηγές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Νάουσα - Άλσος Αγ. Νικολάου - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για την όμορφη Νάουσα, στους πρόποδες του Βερμίου.
Επίσκεψη στο Άλσος του Αγίου Νικολάου, ένα πανελλήνιο τουριστικό κέντρο
αναψυχής και διημέρευσης. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και καφέ. Επιστροφή στην
Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
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Όλυμπος

Δίον - Bεργίνα
3 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 11/6 - Ώρα αναχώρησης 07:15

1η μέρα: Αθήνα - Δίον - Πλάκα Λιτόχωρου
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα και με ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στο Δίον, όπου
θα επισκεφθούμε ένα από τα πιο σημαντικά μουσεία της Μακεδονίας. Ιδρύθηκε
το 1983 και φιλοξενεί τα ευρήματα των ανασκαφών, οργανωμένα σε ενότητες
αντίστοιχες με το χώρο ανεύρεσής τους (δημόσια κτίρια, αστικό κέντρο, ιερά κ.ά.).
Άφιξη στην Πλάκα Λιτόχωρου στο ξενοδοχείο DION PALACE RESORT & SPA 5*,
τακτοποίηση στα δωμάτια και δείπνο.
2η μέρα: Βεργίνα - Μονή Σουμελά - Βέροια
Πρωινό και αναχώρηση για τη Βεργίνα και το νέο Μουσείο, κάτω από το μεγάλο
Τύμβο, με τους βασιλικούς τάφους και τα ανεκτίμητης αξίας ευρήματα (ξενάγηση
από επίσημο ξεναγό). Συνεχίζουμε για τις πλαγιές του Βερμίου, όπου βρίσκεται η
Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά, με τη θαυματουργή εικόνα που σύμφωνα με την
παράδοση είναι έργο του Ευαγγελιστή Λουκά. Μετάβαση στη Βέροια, ελεύθερος
χρόνος για γεύμα και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Πλάκα Λιτόχωρου Αθήνα
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος στη
διάθεση σας για να απολαύσετε
τις παροχές του ξενοδοχείου
και το μπάνιο σας στην υπέροχη
παραλία. Πορεία επιστροφής για
την Αθήνα με ενδιάμεση στάση
στην κοιλάδα των Τεμπών για
να θαυμάσουμε την φύση και να
προσκυνήσουμε στην εκκλησία
της Αγίας Παρασκευής.
ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΡΙΤΣΑ - ΛΙΤΟΧΩΡΟ, ΠΙΕΡΙΑ

Dion Palace Resort Spa
HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

Βρίσκεται εκεί, στην «πύλη» του βουνού των αρχαίων θεών, και δίνει στους
επισκέπτες μια γεύση από μυθική φιλοξενία... Πρόσφατα πλήρως ανακαινισμένο
πολυτελές συγκρότημα πάνω στην παραλία Γρίτσα (Λιμένας Λιτοχώρου), ένα
υπέροχο περιβάλλον κάτω από τον μυθικό Όλυμπο, με άριστη ποιότητα διαμονής,
εγκαταστάσεις και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Το υπερσύγχρονο Spa, αποτελεί
μοναδική επιλογή για χαλάρωση, ευεξία, αναζωογόνηση και ομορφιά. Θα το βρείτε
80χλμ. από τη Θεσσαλονίκη και 76χλμ. από τη Λάρισα.
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

11-13/6

3η ΝΎΧΤΑ 10/6

Δίκλινο Classic Land View

147,5 €

140 €

Δίκλινο Classic Sea/Pool View

155 €

148 €

Δίκλινο Bungalow

180 €

173 €

Δίκλινο Superior Land View

167,5 €

160 €

Δίκλινο Superior Sea/Pool View

172,5 €

165 €

Μονόκλινο

119 €

118 €

1ο Παιδί 0-12 ετών

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

2o Παιδί 0-12 ετών σε Superior

25%

25%

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών +

35%

35%

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ

2 νύχτες

-

ΔΩΡΕΆΝ oμπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα και την παραλία. ΔΩΡΕΆΝ χρήση Wi-Fi.
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ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ANAXΩΡΗΣH

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΆΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

11/6

3

225 €

185 €

295 €

DION PALACE RESORT & SPA 5*

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές
πούλμαν της Panolympia ✓ Διαμονή στο
ξενοδοχείο Dion Palace Resort & Spa 5*,
στην Πλάκα Λιτόχωρου ✓ Ημιδιατροφή
καθημερινά ✓ Αρχηγός/συνοδός
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα
εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους
επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται
στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

Σκύρος
4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 10/6 - Ώρα αναχώρησης 07:15

1η μέρα: Αθήνα - Κύμη - Σκύρος
Πρωινή αναχώρηση από Αθήνα για Κύμη, όπου θα επιβιβασθούμε στο φέρι-μποτ
με προορισμό το λιμάνι της Σκύρου, Λιναριά. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα στα
ταβερνάκια με τις τοπικές σπεσιαλιτέ και αναχώρηση για το ξενοδοχείο NEFELI
HOTEL 4*, στη Χώρα. Τακτοποίηση στα δωμάτια, δείπνο.
2η μέρα: Χώρα - Μαγαζιά
Πρωινό και αναχώρηση για τη Χώρα, χτισμένη αμφιθεατρικά πάνω σε βράχο. Θα
περιηγηθούμε πεζή, καθώς δεν επιτρέπονται τα αυτοκίνητα, περπατώντας στα στενά
σοκάκια με τα παραδοσιακά καταστήματα και τα Βυζαντινά μνημεία που κοσμούν τις
πλατείες. Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό και Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Φαλτάιτς
και στη συνέχεια θα δούμε την Πλατεία Ελευθερίας ή Πλατεία Αιώνιας Ποίησης,
αφιερωμένη στον Βρετανό ποιητή Ρόμπερτ Μπρουκ. Μεταφορά στην περιοχή
Μαγαζιά όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για γεύμα και μπάνιο. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
ANAXΩΡΗΣH

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΆΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

10/6

4

308 €

270 €

435 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές,
περιηγήσεις όπου αναφέρονται με πολυτελές
πούλμαν της εταιρείας Panolympia
✓ Εισιτήρια πλοίου Κύμη - Σκύρος - Κύμη
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο Nefeli Hotel
4*, στη Χώρα ✓ Ημιδιατροφή καθημερινά
✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής
ευθύνης ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Τα
γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους
επισκέψιμους χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται
στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

3η μέρα: Βόρειο τμήμα (γύρος νησιού)
Πρωινό και αναχώρηση για το βόρειο τμήμα του νησιού, μέσα από μια πευκόφυτη
διαδρομή, σε ένα υπέροχο τοπίο με πανέμορφες παραλίες. Στάση για καφέ στη
γραφική Ατσίτσα, ένα βορειοδυτικό χωριό με φυσικό λιμάνι και πλούσια βλάστηση.
Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο παραθαλάσσιο Πεύκο για μπάνιο στα πεντακάθαρα
νερά. Γεύμα σε κάποιο από τα ταβερνάκια και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Νότιο τμήμα - Σκυριανά αλογάκια - Κύμη - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το πιο δύσβατο νότιο τμήμα του νησιού, μέχρι εκεί που
μπορεί να φτάσει το πούλμαν, περνώντας από τη δημοφιλή παραλία Καλαμίτσα.
Πριν αποχαιρετίσουμε το νησί θα επισκεφθούμε τη φάρμα με τα Σκυριανά αλογάκια,
μία από τις πιο σπάνιες μικρόσωμες φυλές που υπάρχουν στον κόσμο και έλκει
την καταγωγή της από τη Σκύρο. Μεταφορά στο λιμάνι, όπου θα επιβιβασθούμε στο
φέρι-μποτ για την Κύμη. Άφιξη στην Αθήνα αργά το απόγευμα.

ΝΕFELI HOTEL 4*

ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ, ΣΚΥΡΟΣ

Skiros Palace Hotel
HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

1 ΠΑΙΔΙ ΔΩΡΕΑΝ

Στο μαγευτικό νησί των Σποράδων, δίπλα στη θάλασσα της περιοχής ΓυρίσματαΚάμπος και 2,5 χλμ. από τη Χώρα, βρίσκεται το Skiros Palace, σε ένα περιβάλλον
απλότητας, χαλαρότητας και άνεσης - εγγύηση για τις ευχάριστες διακοπές σας.
Διαθέτει 80 δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια σε έξι ανεξάρτητα διώροφα κτίρια με όλες
τις ανέσεις, όπως κλιματισμό, τηλεόραση, ψυγείο και ευρύχωρο μπαλκόνι. Κατά
τη διαμονή σας στο Skiros Palace μπορείτε να χαρείτε και να απολαύσετε στιγμές
ηρεμίας και χαλάρωσης στην πισίνα, το μπαρ και το εστιατόριο. Παρέχει επίσης
πάρκινγκ και Wi-Fi, σαλόνι, επιτραπέζια παιχνίδια, γήπεδο 5x5, μπάσκετ, χώρος
παιδικού ποδοσφαίρου, κούνιες, πινγκ πονγκ, ποδοσφαιράκι.

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ + ΠΟΤΑ
ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

10-13/6

Δίκλινο

90 €

1ο Παιδί 0-12 ετών

ΔΩΡΕΑΝ

2ο Παιδί 0-12 ετών σε κουκέτα

ΔΩΡΕΑΝ

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών +

12 €

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ

3 νύχτες

Αναψυκτικά και μπύρα κατά τη διάρκεια του δείπνου.
ΔΩΡΕΆΝ oμπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα.
11

Άνδρος
4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 10/6

Νάξος
10/6 ΡΑΦΗΝΑ - ΑΝΔΡΟΣ «SUPERFERRY» 07:50-09:45
13/6 ANΔΡΟΣ - ΡΑΦΗΝΑ «SUPERFERRY» 16:30-18:30

1η μέρα: Αθήνα - Ραφήνα - Μπατσί - Άνδρος
Αναχώρηση από Αθήνα για το λιμάνι της Ραφήνας. Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους στις 07:50. Άφιξη στη «Καπετάνισσα Άνδρο», επιβίβαση σε τοπικό πούλμαν
και ξεκινάμε τη γνωριμία μας με το νησί από το γραφικό Μπατσί, με την επιβλητική
εκκλησία του Αγίου Φιλίππου να δεσπόζει ψηλά. Χρόνος για καφέ με θέα και
συνεχίζουμε για τη Χώρα της Άνδρου. Επίσκεψη στην Καΐρειο Βιβλιοθήκη και το
Ίδρυμα Κυδωνιέως, την πλατεία του Αφανούς Ναύτη με το ομώνυμο άγαλμα - σήμα
κατατεθέν της Άνδρου. Στο βάθος και ο Τουρλίτης, ο φάρος που αναδύεται μέσα
στη θάλασσα, πάνω σε ένα βράχο, ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα του νησιού.
Αργότερα εγκατάσταση στο PARADISE ART HOTEL 3*sup.
2η μέρα: Μονή Παναχράντου - Χωριά Κορθίου - Στραπουριές
Πρόγευμα και ξεκινάμε με προσκύνημα στη Μονή Παναχράντου το ωραιότερο
βυζαντινό μοναστήρι της Άνδρου. Εκεί φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, που θεωρείται έργο του Ευαγγελιστή Λουκά και η κάρα του Αγίου Παντελεήμωνος, η οποία μεταφέρθηκε από την Κωνσταντινούπολη το 1705. Συνεχίζουμε για
το νότιο τμήμα για να δούμε τα χωριά του Κορθίου. Φθάνουμε στον γαλήνιο Όρμο
Κορθίου με το λιμανάκι και τα γραφικά σοκάκια. Ελεύθεορος χρόνος και κατευθυνόμαστε για το χωριό Στραπουριές, μέσα σε ένα κατάφυτο τοπίο με τρεχούμενα
νερά. Τα περισσότερα σπίτια του είναι παλαιά, χτισμένα με πέτρα από τους ντόπιους
μάστορες. Επιστροφή νωρίς το απόγευμα στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Τήνο
Πρόγευμα μπουφέ. Προαιρετική εκδρομή στην Τήνο (καιρού επιτρέποντος) για
προσκύνημα στην Παναγία και γύρο του νησιού. Επιστροφή το απόγευμα.
4η μέρα: Αποίκια (Σάριζα) - Μένητες - Γαύριο - Ραφήνα - Αθήνα
Πρωινό και αναχωρούμε για επίσκεψη στο χωριό Αποίκια, σε πλαγιά του όρους
Πετάλου με θέα στο Αιγαίο. Θα δούμε την ιαματική πηγή Σάριζα και τον καταρράκτη
του ποταμού Πιθάρα και θα συνεχίσουμε για τη Μονή της Αγίας Μαρίνας (14ος
αιώνας), ένα από τα σπουδαιότερα προσκυνήματα στην Ελλάδα που μοιάζει με
κάστρο. Επόμενος σταθμός μας οι Μένητες, χωρίς αμφιβολία το πιο πράσινο μέρος
στις Κυκλάδες. Χρόνος ελεύθερος για
φωτογραφίες στις πηγές, περίπατο και
καφέ στη μικρή σκιερή πλατεία. Αργότερα ελεύθερος χρόνος για γεύμα στην
παραλία του Αγίου Πέτρου. Μετάβαση
στο Γαύριο και απόπλους για Ραφήνα.
PARADISE ART HOTEL 3*SUP
Επιστροφή στην Αθήνα.
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΛΟΙΟ | ΠΡΩΙΝΟ

10/6 ΡΑΦΗΝΑ - NAΞΟΣ «FAST FERRIES» 08:05-13:35
13/6 ΝΑΞΟΣ - ΡΑΦΗΝΑ «FAST FERRIES» 15:30-21:20

1η μέρα: Ραφήνα - Νάξος
Πρωινή αναχώρηση για το λιμάνι της Ραφήνας. Επιβίβαση και αναχώρηση για Νάξο.
Άφιξη στο νησί και μεταφορά στο ξενοδοχείο KAVURAS VILLAGE 4* στον Άγιο
Προκόπιο. Τακτοποίηση στα δωμάτια και ελεύθερος χρόνος για μπάνιο. Δείπνο.
2η μέρα: Γύρος νησιού
Πρωινό και αναχώρηση για το γύρο του νησιού όπου θα επισκεφθούμε ένα από τα
μεγαλύτερα χωριά, το Φιλότι κτισμένο πάνω σε τρεις λόφους στις πλαγιές του όρους
Ζα. Στο κέντρο του χωριού βρίσκεται ο παλιός πύργος του Μπότσαρη του 17ου
αιώνα. Επίσης θα θαυμάσουμε την κρήνη του 1841, όπως και τον ναό της Παναγιάς
της Φιλιότισσας με το εξαιρετικής τέχνης μαρμάρινο τέμπλο, τις παλιές εικόνες
και το ψηλό καμπαναριό. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε την Απείρανθο με τους
βενετσιάνικους πύργους, τις καμάρες, τα πέτρινα σπίτια και τους κατοίκους να φοράνε τοπικές ενδυμασίες. Θα τελειώσουμε την ξενάγησή μας με τον παραθαλάσσιο
Απόλλωνα για να δούμε τον μισοτελειωμένο Κούρο που αποδίδεται στον Απόλλωνα.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
3η μέρα: Κεντρική Νάξος
Πρωινό και αναχώρηση για την κεντρική Νάξο. Πρώτος σταθμός μας το παλαιό
κέντρο του νησιού, το χωριό Χαλκί όπου θα περπατήσουμε στα στενά δρομάκια και
θα επισκεφθούμε αποστακτήριο του παραδοσιακού ποτού κίτρου. Συνεχίζουμε για
την Μονή της Παναγιάς της Δροσιανής και το Σαγκρί γνωστό για την αρχιτεκτονική
του και τον αρχαιολογικό χώρο του Ναού της Δήμητρας. Επόμενος σταθμός μας
η διάσημη παραλία της Αγίας Άννας, με το δάσος από κέδρους. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Δείπνο.
4η μέρα: Νάξος - Ραφήνα
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε το μπάνιο σας και στη συνέχεια
σας προτείνουμε βόλτα στη γραφική Χώρα, για να περπατήσετε στα στενά δρομάκια,
να δείτε τα αξιοθέατα και μην παραλείψετε να φωτογραφήσετε το ηλιοβασίλεμα από
την «Πορτάρα», την τεράστια πύλη του Ναού του Απόλλωνα. Μεταφορά στο λιμάνι
και αναχώρηση για τη Ραφήνα.

ΚΑVURAS VILLAGE 4*
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΛΟΙΟ | ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ANAXΩΡΗΣH

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΑΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

ANAXΩΡΗΣH

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

10/6

4

279 €

210 €

395 €

10/6

4

350 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με κλιματιζόμενο
πούλμαν ✓ Εισιτήρια πλοίου οικονομικής θέσης Ραφήνα - Άνδρος - Ραφήνα με Superferry
✓ Διαμονή στο Paradise Art Hotel 3*Sup ✓ Πρωινό καθημερινά ✓ Αρχηγός/συνοδός
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους
χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.
12

4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 10/6

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Μεταφορές, περιηγήσεις όπου αναφέρονται με κλιματιζόμενο
πούλμαν ✓ Εισιτήρια πλοίου Ραφήνα - Νάξος σε οικονομική θέση και Νάξος - Ραφήνα σε
αριθμημένα καθίσματα ✓ Διαμονή στο Kavuras Village 4*, στον Άγιο Προκόπιο ✓ Ημιδιατροφή
καθημερινά ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους
χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

Μυτιλήνη

Πάτμος
10/6 ΑΘΗΝΑ - MYTIΛΗΝΗ 06:45-07:45
13/6 MYTIΛΗΝΗ - ΑΘΗΝΑ 18:25-19:30

4 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 10/6

1η μέρα: Αθήνα - Μυτιλήνη - Άγιος Ραφαήλ - Μανταμάδος (Ταξιάρχης) Συκαμιά - Μήθυμνα (Μόλυβος) - Πέτρα
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μυτιλήνη. Άφιξη και αρχίζουμε με
προσκύνημα στη Μονή του Αγίου Ραφαήλ. Επόμενος σταθμός μας το μοναστήρι του
Ταξιάρχη Μιχαήλ, του προστάτη του νησιού, στον Μανταμάδο όπου βρίσκεται η ανάγλυφη θαυματουργή εικόνα του. Συνεχίζουμε και περνώντας από τη Συκαμιά, την
πατρίδα του Στρατή Μυριβήλη, φτάνουμε στη Μήθυμνα (αρχαία ονομασία) ή Μόλυβο, τον πανέμορφο διατηρητέο οικισμό με το μεσαιωνικό κάστρο. Ελεύθερος χρόνος
και επίσκεψη στο κάστρο. Επόμενος σταθμός μας η Πέτρα όπου θα προσκυνήσουμε
στην Παναγία τη Γλυκοφιλούσα, χρόνος για γεύμα (έξοδα ατομικά). Επιστροφή στη
Μυτιλήνη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο HELIOTROPE 4* στο προάστειο Βαρειά.
2η μέρα: Μουσείο Θεόφιλου - Μονή Λειμώνος - Βατούσα - Απολιθωμένο
Δάσος - Σιγρί - Ερεσός - κόλπος Καλλονής
Πρωινό και ξεκινάμε με επίσκεψη (έξοδα ατομικά) στο μουσείο τέχνης Teriade,
γνωστό και ως μουσείο Θεόφιλου. Συνεχίζουμε με προσκύνημα στην επιβλητική
Ιερά Σταυροπηγιακή Μονή Λειμώνος και συνεχίζουμε για τη Βατούσα όπου θα
επισκεφθούμε το Απολιθωμένο Δάσος και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Σίγρι.
Συνεχίζουμε για Σκάλα Ερεσού όπου θα προσκυνήσουμε τον τάφο του Αγ. Ανδρέα
Κρήτης, ελεύθερος χρόνος για γεύμα (έξοδα ατομικά). Πορεία επιστροφής περνώντας από το χωριό Άγρα, για να θαυμάσουμε τον κόλπο της Καλλονής, γνωστό για
την διάσημη ομώνυμη σαρδέλα του. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η μέρα: Αϊβαλί - Πέργαμος (προαιρετικά)
Πρωινό και ελεύθερη ημέρα. Προτείνουμε (έξοδα ατομικά) την ημερήσια εκδρομή
στο Αϊβαλί και την Πέργαμο που ξεκινάει στις 8 το πρωί και επιστρέφει στις 19:30.
Απαραίτητο διαβατήριο ή νέου τύπου ταυτότητα.
4η μέρα: Μυτιλήνη - Αγιάσος - Πλωμάρι - Ποτοποιεία Βαρβαγιάννη - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για περιήγηση στην πόλη της Μυτιλήνης και τους ναούς της,
τον Άγιο Θεράποντα και τον Άγιο Θεόδωρο. Περίπατος στην αγορά και συνεχίζουμε για την γραφική Αγιάσο, το μεγαλύτερο κέντρο χειροτεχνικής παράδοσης του
νησιού. Προσκύνημα στη θαυματουργή
εικόνα της Παναγίας της Βρεφοκρατούσας
(4ος αι.) και χρόνος για γεύμα (έξοδα ατομικά). Επόμενος σταθμός μας το Πλωμάρι
όπου θα επισκεφθούμε την ποτοποιεία
Βαρβαγιάννη. Μεταφορά στο αεροδρόμιο
ΗΕLIOTROPE 4*
για την πτήση της επιστροφής.
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ | ΠΡΩΙΝΟ

9/6 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΠΑΤΜΟΣ 14:00-22:20
13/6 ΠΑΤΜΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ 13:40-21:05

5 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχώρηση 9/6

1η μέρα: Πειραιάς - Πάτμος
Συνάντηση στο λιμάνι του Πειραιά στις 12:30 και επιβίβαση στο πλοίο της BLUE
STAR που αναχωρεί στις 14:00 για Πάτμο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
SKALA HOTEL 3* στη Σκάλα (λιμάνι) της Πάτμου. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Σπήλαιο της Αποκάλυψης - Λάµπη - Κάμπος
Μετά το πρωινό μας ξεκινάμε για το προσκύνημα μας στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκάλυψης, όπου έζησε ο Άγιος Ιωάννης και όπου μετά από Θεία επικοινωνία έγραψε
την Αποκάλυψη. Συνεχίζουμε για το επιβλητικό καστρομονάστηρο του Ιωάννη του
Θεολόγου. Θα δούμε το νέο Σκευοφυλάκιο - Μουσείο (έξοδα ατομικά), με βυζαντινές εικόνες, ιερά κειμήλια, λείψανα αγίων, το ιδρυτικό χρυσόβουλο της Μονής κ.ά.
Χρόνος ελεύθερος στη Χώρα και αργότερα μετάβαση στη βόρεια πλευρά του νησιού,
στον Όρμο της Λάμπης με την μαγευτική λάμψη του ήλιου πάνω στα «λαμπερά»
πολύχρωμα βότσαλα. Χρόνος για μπάνιο και καφέ στον Κάμπο, την πιο όμορφη
παραλία του νησιού. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας.
3η μέρα: Λειψοί (προαιρετικά)
Πρόγευμα και καιρού επιτρέποντος, προαιρετική εκδρομή (έξοδα ατομικά) με καραβάκι στο πολύνησο των Λειψών με τις πολλές βραχονησίδες. Όμορφο και αυθεντικό
μικρό νησί με λευκά ασβεστωμένα σπίτια με μπλε πορτοπαράθυρα και διάσπαρτα
εκκλησάκια, εικόνα που γαληνεύει μάτια και νου. Προσκύνημα στην Παναγία του
Χάρου με τη μοναδική εικόνα στην Ελλάδα όπου η Παναγία δεν κρατά το Θείο
Βρέφος, αλλά τον Εσταυρωμένο Χριστό. Επιστροφή το απόγευμα.
4η μέρα: Μονή Ζωοδόχου Πηγής - Μεσαιωνική Χώρα - Γροίκος
Μετά το πρωινό μας αναχωρούμε για προσκύνημα στη Μονή Ζωοδόχου Πηγής με
την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Ελεούσας. Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο Αρχοντικό του Σημαντήρη (έξοδα ατομικά) και περιήγηση στον μεσαιωνικό οικισμό της Χώρας. Το μεσημέρι χρόνος για γεύμα και μπάνιο στον Γροίκο. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο και ξεκούραση. Το βράδυ θα μεταβούμε για αποχαιρετιστήριο δείπνο
- γλέντι σε ένα από τα καλύτερα εστιατόρια της Χώρας, διάσημο για τους τοπικούς
παραδοσιακούς του χορούς!
5η μέρα: Πάτµος - Πειραιάς
Μετά το πρόγευμα, ετοιμασία και φόρτωση των αποσκευών. Χρόνος ελεύθερος
για τα τελευταία ψώνια και σουβενίρ. Το
μεσημέρι επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για Πειραιά. Άφιξη αργά το βράδυ.

SKALA HOTEL 3*

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΠΛΟΙΟ | ΠΡΩΙΝΟ

ANAXΩΡΗΣH

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ SV

3ο ΑΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

ANAXΩΡΗΣH

ΗΜΕΡΕΣ

2ΚΛΙΝΟ

3ο ΑΤΟΜΟ

1ΚΛΙΝΟ

10/6

4

345 €

310 €

460 €

9/6

5

379 €

320 €

484 €

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Μυτιλήνη - Αθήνα οικονομικής θέσης με Sky Express ✓ Μεταφορές, εκδρομές βάσει προγράμματος ✓ Διαμονή στο Heliotrope
Hotel 4*, στη Βαρειά Μυτιλήνης ✓ Πρωινό καθημερινά ✓ Αρχηγός/συνοδός
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική έως 75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδρομίου 55€/άτομο. Η προαιρετική εκδρομή στο Αϊβαλί - Πέργαμο: 65€/άτομο με
γεύμα. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Εισιτήρια πλοίου Πειραιάς - Πάτμος - Πειραιάς σε αριθμημένες
θέσεις με Blue Star ✓ Μεταφορές, εκδρομές βάσει προγράμματος ✓ Διαμονή στο Skala Hotel
Patmos 3*, στη Σκάλα ✓ Πρωινό καθημερινά ✓ 1 δείπνο στη Χώρα τη 4η μέρα ✓ Αρχηγός/
συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Τα γεύματα εκτός ξενοδοχείου. Η είσοδος στους επισκέψιμους
χώρους. Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. Ο ειδικός φόρος διαμονής.
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Επιλεγμένες προτάσεις διαμονής στην Ελλάδα

ΒΡΑΥΡΏΝΑ, ATTIKH

KYMH, EYBOIA

ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Dolce Athens Attica Riviera Κymi Palace Hotel
ALL INCLUSIVE

1 ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ από

180€

MAΤΙ, ΑΤΤΙΚΗ

1 ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ από

130€

Golden Coast Hotel
1 ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ από
14

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ από

143€

Kinetta Beach Resort
ALL INCLUSIVE

144€

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

1 ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 6 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ από

72€

ΒΡΑΧΑΤΙ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

1 ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ από

139€

ΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

MAΡΑΘΩΝΑΣ, ΑΤΤΙΚΗ

ALL INCLUSIVE

2 ΠΑΙΔΙA ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ

KINETA, ΑΤΤΙΚΗ

Ramada Attica Riviera
ALL INCLUSIVE

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Pappas Hotel

Alkyon Resort Hotel & Spa
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

1 ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ από

167€

EΡΕΤΡΙΑ, ΕΥΒΟΙΑ

Grand Serai Congress & Spa Νegroponte Hotel
ΠΡΩΙΝΟ

1 ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 6 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ από

135€

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

1 ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 6 ΕΤΩΝ ΔΩΡΕΑΝ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ από

179€

ΙΣΘΜΙΑ, ΚΟΡΙΝΘΙΑ

EΡΕΤΡΙΑ, ΕΥΒΟΙΑ

King Saron Hotel

Eretria Hotel & Spa

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ/ALL INCLUSIVE

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | ALL INCLUSIVE

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

10-13/6 | HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

10-13/6 | ΑLL INCLUSIVE

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

10-13/6

Δίκλινο Garden View

132 €

174 €

Δίκλινο Bungalow Garden View

160 €

Tρίκλινο Garden View

180 €

234 €

Δίκλινο Bungalow Sea View

180 €

Τετράκλινο 2+2 Garden View*

198 €

252 €

Δίκλινο Family Sea View

230 €

Μονόκλινο Garden View

108 €

132 €

Τρίκλινο Family Bungalow Garden View

215 €

1o Παιδί 0-12 ετών

25%

25%

1o Παιδί 0-12 ετών

ΔΩΡΕΑΝ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ

3 νύχτες

3 νύχτες

2ο Παιδί σε Family room

30 €

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ

2 νύχτες

*Τιμή για όλο το κατάλυμα 2 ενήλικες και 2 παιδιά έως 12 ετών σε κουκέτα.
Επιβάρυνση για θέα θάλασσα 12€/δωμάτιο/διανυκτέρευση.
ΔΩΡΕΑΝ ομπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα και την παραλία. ΔΩΡΕΑΝ Wi-Fi.

ΔΩΡΕΑΝ ομπρέλες και ξαπλώστρες στην πισίνα.
ΔΩΡΕΑΝ Wi-Fi.

KAMENA BOYΡΛΑ, ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Galini Mitsis Wellness Spa

ΠΛΕΠΙ, ΕΡΜΙΟΝΗ

Βarcelo Hydra Beach

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ | ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ | ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΜΕΣΟ | HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ/ALL INCLUSIVE

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

11-13/6

10/6 - 3η ΝΥΧΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

10-13/6 | HMIΔΙΑΤΡΟΦΗ

10-13/6 | ΑLL INCLUSIVE

Δίκλινο Standard Mountain View

147 €

125 €

Δίκλινο Superior

161 €

177 €

Δίκλινο Standard Sea View

163 €

138 €
176 €

Δίκλινο Deluxe

176 €

191 €

Μεζονέτα έως 4 άτομα

195 €

Δίκλινο Bungalow Superior (έως 2 άτομα)

179 €

195 €

Μονόκλινο Μountain View

115 €

100 €

1o Παιδί 0-11 ετών

ΔΩΡΕΆΝ

ΔΩΡΕΆΝ

1o Παιδί 0-13 ετών

ΔΩΡΕΆΝ

ΔΩΡΕΆΝ

2o Παιδί 0-11 ετών σε Deluxe

25%

25%

2o Παιδί 2-13 ετών

35 €

35 €

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών +

35%

35%

3ο άτομο ενήλικας 12 ετών +

45 €

45 €

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ

2 νύχτες

2 νύχτες

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ

2 νύχτες

-

Οι τιμές αφορούν όλες σε δωμάτια με θέα κήπο. Για θέα θάλασσα (πλευρική) υπάρχει δυνατότητα με
επιβάρυνση 8€/άτομο/διανυκτέρευση.

Ελεύθερη χρήση της εξωτερικής ιαματικής πισίνας καθημερινά. ΔΩΡΕΑΝ Wi-Fi.
Καθημερινή παιδική απασχόληση, μουσικά παιχνίδια, κατασκευές, προβολές DVD.
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Aλσατία

Παρίσι

Βιέννη

1η μέρα: Αθήνα - Φρανκφούρτη - Χαϊδελβέργη Στρασβούργο
Πτήση για τη Φρανκφούρτη. Άφιξη, επιβίβαση στο
πούλμαν και αναχώρηση για τη Χαϊδελβέργη, όπου
θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στο
πεζοδρομημένο ιστορικό κέντρο με τις όμορφες
πλατείες, τις υπαίθριες αγορές και τα Μπαρόκ κτίρια.
Συνεχίζουμε για το Στρασβούργο. Άφιξη, τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο μας.
2η μέρα: Στρασβούργο
Πρωινό και πανοραμική περιήγηση στο Στρασβούργο. Θα επισκεφθούμε το ιστορικό κέντρο και θα
περιπλανηθούμε στη «Μικρή Γαλλία», με τα ξύλινα
σπιτάκια, τα αμέτρητα γεφύρια και τα λουλουδιασμένα μπαλκόνια. Απόγευμα ελεύθερο.
3η μέρα: Τρίμπεργκ - Φράιμπουργκ - Λίμνη Τίτι
Πρωινό και αναχώρηση για το Τρίμπεργκ, ένα από
τα χωριά των ωρολογοποιών, που διαθέτει το
πολύ ενδιαφέρον Μουσείο του Μέλανα Δρυμού.
Θα συνεχίσουμε για τους διάσημους καταρράκτες
του Τρίμπεργκ κι έπειτα για το Φράιμπουργκ όπου
θα περιηγηθούμε. Η βόλτα θα ολοκληρωθεί στο
Δημαρχείο, απ’ όπου ξεκινά ένα μοναδικό σύμπλεγμα
καναλιών και στενών πλακόστρωτων οδών. Τελευταίος σταθμός μας η Λίμνη Τίτι (Titisee) αγαπημένο
τουριστικό θέρετρο. Επιστροφή στο Στρασβούργο.
4η μέρα: Έγκισεμ - Κολμάρ - Ρίκβιρ
Πρωινό και αναχωρούμε για το γραφικό χωριό
Έγκισεμ (Eguisheim) και συνεχίζουμε για το Κολμάρ,
όπου θα περιηγηθούμε πεζή. Ελεύθερος χρόνος στη
«Μικρή Βενετία». Επόμενος σταθμός μας το χωριό
Ρίκβιρ, με τη σπουδαία αρχιτεκτονική και τα τείχη.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
5η μέρα: Στρασβούργο - Μπάντεν Μπάντεν Φρανκφούρτη - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το Μπάντεν Μπάντεν, ένα
από τα πιο πολυτελή κέντρα λουτροθεραπείας της
Ευρώπης. Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης και πτήση για την Αθήνα.

1η μέρα: Αθήνα - Παρίσι (ξενάγηση)
Πτήση για τη Γαλλική πρωτεύουσα. Άφιξη, τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε γνωριμία με την πόλη.
Θα δούμε το Τροκαντερό και τον Πύργο του Άιφελ,
τα Ηλύσια Πεδία, την Παναγία των Παρισίων, τη
Γέφυρα Pont de la Concorde, την Πλατεία Ομονοίας, το
Μουσείο του Λούβρου, τη νέα γέφυρα Ποντ Νεφ, τους
πανέμορφους κήπους Κεραμεικού, την Place de la
Concorde. Ελεύθερος χρόνος.
2η μέρα: Παρίσι - Λούβρο - κρουαζιέρα στο
Σηκουάνα (προαιρετικά) - Μονμάρτη
Πρόγευμα και ξενάγηση στο περίφημο Μουσείο
του Λούβρου όπου θα θαυμάσουμε πίνακες της
Αναγέννησης, έργα νεοκλασικισμού και ρομαντισμού.
Για τη συνέχεια σας προτείνουμε να απολαύσετε μια
όμορφη κρουαζιέρα στο Σηκουάνα με τα Bateaux
Parisiens, με αγγλόφωνη ξενάγηση. Μετά το τέλος
της κρουαζιέρας και μαζί με τον ξεναγό μας, θα
απολαύσουμε μια βόλτα πεζή στην μποέμ συνοικία της
Μονμάρτης.
3η μέρα: Παρίσι - Disneyland (ολοήμερη εκδρομή)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την παραμυθένια Disneyland! Δίπλα στο πάρκο ανακαλύψτε το μαγικό κόσμο
του κινηματογράφου και της τηλεόρασης στο «Walt
Disney Studios». Επιστροφή στο Παρίσι.
4η μέρα: Παρίσι - Μαραί
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Σήμερα, με τη συνοδεία
του ξεναγού και με το μετρό, θα μεταφερθούμε στη
γραφική συνοικία του Μαραί όπου θα περιηγηθούμε
πεζή. Υπόλοιπο ημέρας ελεύθερο.
5η μέρα: Παρίσι - Νορμανδία (προαιρετικά)
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε την
προαιρετική εκδρομή στην Ονφλέρ, στην Ντοβίλ και
στην Τρουβίλ (έξοδα ατομικά).
6η μέρα: Παρίσι - Aθήνα
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος ως την πτήση
επιστροφής.
Το 5ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την 5η ημέρα.

1η μέρα: Αθήνα - Βιέννη (ξενάγηση)
Πτήση για Βιέννη. Άφιξη και πανοραμική ξενάγηση.
Θα γνωρίσουμε το ρινγκ με την Όπερα, τα μουσεία
Φυσικής Ιστορίας και Καλών Τεχνών, το Κοινοβούλιο,
τα Ανάκτορα Χόφμπουργκ κ.ά. Θα επισκεφθούμε το
Ανάκτορο Σενμπρούν. Μεταφορά και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο για βόλτα στο
ιστορικό κέντρο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Βιέννη
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Θα έχει ενδιαφέρον
να επισκεφθείτε ένα από τα πολυάριθμα μουσεία,
όπως την Πινακοθήκη του ανακτόρου Μπελβεντέρε,
το Μουσείο Αλμπερτίνα και το Μουσείο Ιστορίας
της Τέχνης. Επίσης, μπορείτε να επισκεφθείτε το
περίφημο συγκρότημα μουσείων Μuseums Quartier.
Για το απόγευμα σας προτείνουμε καφέ στον Πύργο
του Δούναβη, με θέα σε όλη τη Βιέννη, αλλά και μια
βόλτα στο πάρκο αναψυχής Πράτερ.
3η μέρα: Βιέννη - Βιεννέζικα δάση - Μπάντεν
Πρόγευμα. Η σημερινή μας μέρα είναι αφιερωμένη
στα Βιεννέζικα Δάση. Εκεί θα δούμε το κυνηγετικό
περίπτερο του Μάγιερλινγκ, όπου εκτυλίχθηκε το
ερωτικό δράμα του πρίγκιπα Ιωσήφ και της Μαρίας
Βετσέρα. Επόμενος σταθμός η λουτρόπολη Μπάντεν,
θέρετρο της υψηλής κοινωνίας. Επιστροφή στη
Βιέννη και χρόνος ελεύθερος.
4η μέρα: Βιέννη - Σάλτσμπουργκ (προαιρετικά)
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Εναλλακτικά προτείνουμε ολοήμερη εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ (κόστος
95 €). Χτισμένη στις όχθες του ποταμού Σάλτσαχ,
διαθέτει πολλά ενδιαφέροντα αξιοθέατα. Επιστροφή
στη Βιέννη νωρίς το βράδυ.
5η μέρα: Βιέννη - Μπρατισλάβα - Αθήνα
Πρόγευμα και αναχωρούμε για εκδρομή στη «Μικρή
Βιέννη του Δούναβη», τη Μπρατισλάβα όπου θα
περιηγηθούμε. Χρόνος ελεύθερος και μεταφορά στο
αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.
Το 4ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει τη 2η ημέρα.

ΑΝAX/ΣΕΙΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

ΑΝAX/ΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

ΑΝAX/ΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

8/6

6

695€

745€

+250€

495€

9/6

5

395€

445€

+140€

345€

9/6

5

495€

545€

+175€

445€

9/6

5

595€

645€

+190€

395€

10/6

4

345€

395€

+110€

295€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με Lufthansa
✓ 4 διαν/σεις στο Hilton Strasbourg 4* ή παρόμοιο ✓
Πρωινό μπουφέ καθημερινά ✓ Μεταφορές, ξεναγήσεις βάσει
προγράμματος ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής
ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος
καυσίμων 185€. Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς
χώρους, θεάματα. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή
προτεινόμενο.
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με Αir France
✓ 4, 5 διαν/σεις στο Novotel La Defense 4* ✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά ✓ Μεταφορές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και
ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος
καυσίμων 195€. Είσοδοι σε μουσεία, στο Μουσείο του Λούβρου, στη Disneyland. Νέος φόρος πόλης (city tax). Ό,τι ρητά
αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με Αustrian
Airlines ✓ 3, 4 διαν/σεις στο Leonardo Vienna 4* ή παρόμοιο
✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά ✓ Μεταφορές, ξεναγήσεις
βάσει προγράμματος ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Τοπικός ξεναγός στη Βιέννη ✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική
ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος
καυσίμων 185€. Είσοδοι σε μουσεία, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Mόναχο

Ντουμπρόβνικ

Eλβετία

1η μέρα: Αθήνα - Μόναχο
Πρωινή πτήση για το Μόναχο. Άφιξη και ακολουθεί
περιήγηση στην πόλη. Θα δούμε το Πανεπιστήμιο,
την Αψίδα του Θριάμβου, το Εθνικό Θέατρο κ.ά. Στη
συνέχεια θα κάνουμε βόλτα στην παλιά πόλη, όπου θα
δούμε το ανάκτορο Ρέζιντεντς, και περνώντας από την
περιοχή με τις ιστορικές μπιραρίες θα καταλήξουμε
στην πλατεία του Νεογοτθικού Δημαρχείου με τη Στήλη
της Παρθένου Μαρίας. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας
και χρόνος ελεύθερος.
2η μέρα: Νυρεμβέργη
Πρωινό και άμεση αναχώρηση για τη Νυρεμβέργη. Το
επιβλητικό κάστρο, τα παραδοσιακά κτίρια, οι Γοτθικοί
ναοί και οι όμορφες γέφυρες του ποταμού Pegnitz
μεταφέρουν τον επισκέπτη αιώνες πίσω. Αναγεννησιακές κατοικίες, Μεσαιωνικά κάστρα, λιθόστρωτα
σοκάκια, Νεογοτθικές εκκλησίες, γραφικές πλατείες
και σιντριβάνια συνθέτουν ένα παραμυθένιο σκηνικό!
Επιστροφή στο Μόναχο.
3η μέρα: Λίμνη Κίμζεε - Παλάτι Κένιχσλος
Πρωινό και αναχώρηση για τη Λίμνη Κίμζεε, με τα δύο
νησάκια, Χέρεν Κίμζεε & Ντάμεν Κίμζεε. Επιβίβαση στο
φέρι-μποτ για το Χέρεν Κίμζεε, όπου θα θαυμάσουμε
το παλάτι Κένιχσλος, πιστό αντίγραφο του παλατιού των
Βερσαλλιών και το μεγαλύτερο σε πλούτο από τα 6 παλάτια του Λουδοβίκου του Β’. Επιστροφή στο Μόναχο.
4η μέρα: Ρέγκενσμπουργκ - Bαλχάλα
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ρέγκενσμπουργκ.
Στην παλιά πόλη υπάρχουν πολλά Μεσαιωνικά κτίρια
με χαρακτηριστικούς ψηλούς πύργους, ενώ η γραφικότητα της περιοχής είναι ονομαστή. Συνεχίζουμε για την
Βαλχάλα (εξωτερικά), την αρχιτεκτονικά πετυχημένη
μεταφορά του Παρθενώνα στον Δούναβη από τον
Λουδοβίκο Α’ της Βαυαρίας. Επιστροφή στο Μόναχο.
5η μέρα: Μόναχο - Γλυπτοθήκη - Αθήνα
Πρόγευμα και θα μεταφερθούμε στην περιοχή των
μουσείων για να επισκεφθούμε τη Γλυπτοθήκη, ένα
από τα σπουδαιότερα μουσεία αφιερωμένα στον αρχαίο
Ελληνικό πολιτισμό. Ελεύθερος χρόνος. Μεταφορά στο
αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.

1η μέρα: Αθήνα - Ντουμπρόβνικ
Πτήση για το Ντουμπρόβνικ, γνωστό και ως το «Saint
Tropez των Βαλκανίων»! Άφιξη και άμεση μετάβαση στο ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση και χρόνος
ελεύθερος. Δείπνο.
2η μέρα: Ντουμπρόβνικ
Πρωινό και αναχώρηση για το «μαργαριτάρι της
Αδριατικής», την παλιά πόλη του Ντουμπρόβνικ.
Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο, όπου θα δούμε
τον Καθεδρικό ναό, το Κυβερνείο, το παλιό λιμάνι
και πολλά Μεσαιωνικά κτίρια. Ελεύθερος χρόνος.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, δείπνο.
3η μέρα: Ντουμπρόβνικ - Μπούτβα - Κότορ
Στη σημερινή εκδρομή θα δούμε πανοραμικά το
νησάκι του Αγίου Στεφάνου και θα συνεχίσουμε με
κατεύθυνση την Μπούτβα, έναν από τους αρχαιότερους οικισμούς της Αδριατικής ακτής (5ος αιώνας
π.Χ.). Μέσα από μια φανταστική διαδρομή φτάνουμε
στο μοναδικό Μεσογειακό φιόρδ, στον κόλπο του Κότορ (UNESCO). Θα περπατήσουμε στη μικρή ναυτική
πόλη Πέραστ και στη συνέχεια θα έχουμε ελεύθερο
χρόνο για την παλιά πόλη του Κότορ. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας, δείπνο.
4η μέρα: Ντουμπρόβνικ - Νησί Κόρτσουλα
Πρωινό και αναχωρούμε για το νησί Κόρτσουλα, την
«Κόρκυρα Μέλαινα» των Αρχαίων Ελλήνων, όπου θα
περιηγηθούμε στην κεντρική πλατεία και τους λιθόστρωτους δρόμους. Ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο, δείπνο.
5η μέρα: Ντουμπρόβνικ
Ημέρα ελεύθερη στη διάθεση σας, για μπάνιο,
ξεκούραση και χαλάρωση. Το βράδυ προαιρετικά
προτείνουμε νυχτερινή επίσκεψη στο φωταγωγημένο
Ντουμπρόβνικ. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Ντουμπρόβνικ - Τσάβτατ - Αθήνα
Πρωινό και αναχώρηση για το Τσάβτατ. Χρόνος για
περιήγηση και καφέ - γεύμα (έξοδα ατομικά). Νωρίς
το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο.

1η μέρα: Αθήνα - Ζυρίχη - Κωνστάντς - Μαινάου
Πτήση για τη Ζυρίχη. Άφιξη και αναχωρούμε για την
Κωνσταντία ή Κωνστάντς. Θα περιηγηθούμε στην
Παλαιά Πόλη (Altstadt) και συνεχίζουμε για το νησί του
Μαϊνάου (Mainau), το οποίο ανήκει στην πτέρυγα των
Litzelstetten. Ένας σουηδός πρίγκιπας έδωσε πνοή
στο νησί Mainau και το μεταμόρφωσε σε ένα μεγάλο
παραδεισένιο κήπο. Επιστρέφουμε στη Ζυρίχη για
περιήγηση στα σημαντικότερα αξιοθέατα και στη παλιά
ιστορική πόλη με τα στενά δρομάκια. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας και χρόνος για ξεκούραση. Το βράδυ
σας προτείνουμε μια βόλτα στην πόλη με το συνοδό
μας. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Λιντάου - Μέερσμπουργκ
Πρωινό και αναχωρούμε οδικώς για μία από τις
γραφικότερες λιμναίες χερσονήσους της Γερμανίας,
το Βαυαρικό Λιντάου, που βρίσκεται σε υψόμετρο 400
μέτρων στις όχθες της λίμνης Μπόντενζεε (Bodensee)
ή Κωνστάντζας (Κόνσταντς, Konstanz). Θα περπατήσουμε στα σοκάκια της και θα έχουμε χρόνο ελεύθερο
στη διάθεση μας. Συνεχίζουμε για το υπέροχο Μέερσμπουργκ, χτισμένο αμφιθεατρικά πάνω στη λίμνη με
παλιά όμορφα σπίτια, δυο παλάτια, αμπελώνες, την
ιδιαίτερη προκυμαία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και
διανυκτέρευση.
3η ημέρα: Αλπικό τρένο - Σεν Μόριτζ (προαιρετικά)
Μετά το πρωινό προαιρετικά θα μεταφερθούμε οδικώς
μέχρι τη πόλη της Κουρ, όπου θα επιβιβαστούμε στο
Αλπικό τρένο της Rhaetian Railways που θα μας
μεταφέρει στο Σεν Μόριτζ (συμπεριλαμβανομένου του
εισιτηρίου του τρένου κόστος ενήλικα 80€/παιδί 40€).
Χρόνος ελεύθερος. Το απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη.
4η μέρα: Ζυρίχη - Καταρράκτες Ρήνου - Στάιν αμ
Ράιν - Αθήνα
Το πρωί αναχωρούμε για το Σαφχάουζεν, όπου βρίσκονται οι εντυπωσιακοί καταρράκτες. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε το κουκλίστικο παραποτάμιο χωριό Στάιν
αμ Ράιν. Ελεύθερος χρόνος μέχρι την μεταφορά μας
στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΑΝAX/ΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

ΑΝAX/ΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

ΑΝAX/ΣΗ

ΗΜΕΡΕΣ

EARLY B.

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

9/6

5

545€

595€

+165€

495€

9/6

6

495€

545€

+185€

445€

10/6

4

495€

545€

+165€

445€

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με Lufthansa
✓ 4 διαν/σεις στο Holiday Inn Munich City Center 4* ή παρόμοιο ✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά ✓ Μεταφορές, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια
αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος
καυσίμων 165€. Είσοδοι σε μουσεία, επισκέψιμους χώρους,
κάστρα κ.λπ. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή
προτεινόμενο.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με Croatian
✓ 5 διαν/σεις στο ξενοδοχείο Astarea 3* ή παρόμοιο ✓
Hμιδιατροφή καθημερινά ✓ Μεταφορές, ξεναγήσεις βάσει
προγράμματος ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓ Ασφάλεια αστικής
ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια έως 75 ετών
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος
καυσίμων 180€. Το εισιτήριο φέρι μποτ για το νησί Κόρτσουλα.
Είσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα κ.λπ. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν
προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: ✓ Αεροπορικά εισιτήρια με Swiss
✓ 3 διαν/σεις στο Courtyard by Marriott Zurich City Nord 4*
ή παρόμοιο ✓ Πρωινό μπουφέ καθημερινά ✓ Μεταφορές,
ξεναγήσεις βάσει προγράμματος ✓ Αρχηγός/συνοδός ✓
Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλεια έως
75 ετών ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Φόροι αεροδρομίων &
επίναυλος καυσίμων 185€. Είσοδοι σε μουσεία, επισκέψιμους
χώρους, κάστρα κ.λπ. Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό
ή προτεινόμενο.
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Aτομικά Οργανωμένα Ταξίδια
Ευέλικτα προγράμματα σε εξωτικούς προορισμούς
με καθημερινές αναχωρήσεις & ελάχιστη συμμετοχή 2 ατόμων

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ από 845€
7 ημέρες / 5 νύχτες με διαμονή σε ξενοδοχεία 3*, 4* & 5*
Αεροπορικά εισιτήρια | Πρωινό | Μεταφορές
από 1565€
10 ημέρες / 8 νύχτες με διαμονή σε ξενοδοχεία 3*, 4* & 5*
Αεροπορικά εισιτήρια | Πρωινό & Ημιδιατροφή | Μεταφορές

ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ - ΜΑΛΔΙΒΕΣ

ΤΑΝΖΑΝΙΑ ΣΑΦΑΡΙ από 2475€
7 ημέρες / 5 νύχτες με διαμονή σε Lodge 4* ή 5*
Αεροπορικά εισιτήρια | Πλήρης Διατροφή | Μεταφορές
ΤΑΝΖΑΝΙΑ - ΖΑΝΖΙΒΑΡΗ από 2775€
9 ημέρες / 7 νύχτες με διαμονή σε ξενοδοχεία / Ξενοδοχεία 4*
Αεροπορικά εισιτήρια | Πλήρης Διατροφή / Πρωινό | Μεταφορές

KENYA ΣΑΦΑΡΙ - ΝΑΪΡΟΜΠΙ από 1415€
8 ημέρες / 5 νύχτες με διαμονή σε ξενοδοχεία / Lodge 4*, 4*Sup
Αεροπορικά εισιτήρια | Πρωινό & Πλήρης Διατροφή | Μεταφορές
από 1655€
10 ημέρες / 8 νύχτες με διαμονή σε ξενοδοχεία / Lodge 4*, 4*Sup
Αεροπορικά εισιτήρια | Πλήρης Διατροφή & Αll Inclusive | Μεταφορές

KENYA ΣΑΦΑΡΙ - ΜOMΠΑΣΑ

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ
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Aτομικά & Γαμήλια Ταξίδια
Ατομικά ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς

ΜΑΛΔΊΒΕΣ

8 ΗΜΕΡΕΣ / 5 ΝΥΧΤΕΣ από 965€
Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*, 5*
Αεροπορικά εισιτήρια | Μεταφορές
Hμιδιατροφή | Ταξιδιωτική Ασφάλιση

ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ

8 ΗΜΕΡΕΣ / 5 ΝΥΧΤΕΣ από 535€
Διαμονή σε ξενοδοχεία 3*, 4*, 5*
Αεροπορικά εισιτήρια | Μεταφορές
Πρωινό | Ταξιδιωτική Ασφάλιση

ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

8 ΗΜΕΡΕΣ / 5 ΝΥΧΤΕΣ από 815€
Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*
Αεροπορικά εισιτήρια | Μεταφορές
Ημιδιατροφή | Ταξιδιωτική Ασφάλιση

ΖΑΝΖΙΒΑΡΗ

8 ΗΜΕΡΕΣ / 5 ΝΥΧΤΕΣ από 495€
Διαμονή σε ξενοδοχεία 3*, 4*, 5*
Αεροπορικά εισιτήρια | Μεταφορές
Πρωινό | Ταξιδιωτική Ασφάλιση

ΚΑΝΚΟΥΝ - ΜΕΞΙΚΟ
9 ΗΜΕΡΕΣ / 7 ΝΥΧΤΕΣ από 895€
Διαμονή σε ξενοδοχεία 4*, 5*
Αεροπορικά εισιτήρια | Μεταφορές
Πρωινό/Αll Inclusive | Ταξιδιωτική Ασφάλιση

Για περισσότερες εξωτικές αποδράσεις στους ομορφότερους
προορισμούς, αναζητήστε τον ενημερωμένο κατάλογο μας!
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΌΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΊΩΝ, BΊΖΑ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ, ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ. ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΑΚΕΤΩΝ. ΖΗΤΉΣΤΕ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΎΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΌΓΟΥΣ ΜΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΈΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΆ ΠΑΚΈΤΑ ΓΙΑ ΝΕΌΝΥΜΦΟΥΣ.
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ΓΕΝΙΚΟΊ ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ
ΒΆΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΎ ΔΙΑΤΆΓΜΑΤΟΣ 7/2018, ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΟΔΗΓΊΑΣ EE 2015/2302

Οι όροι συμμετοχής ορίζονται βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ’ εφαρμογή
της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ τους οποίους παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά. Οι Γενικοί Όροι
Συμμετοχής (Γ.Ο.Σ.), ρυθμίζουν αφενός τις ευθύνες και υποχρεώσεις του Πελάτη (Ταξιδιώτη ή
Μεσολαβητή) που συμμετάσχει σε οργανωμένο ταξίδι (πακέτο ταξιδιωτικών υπηρεσιών μεταφοράς και μιας τουλάχιστον διανυκτέρευσης) και αφετέρου του Ταξιδιωτικού Γραφείου (η Εταιρεία), που πωλεί πακέτα ταξιδίων(ταξίδι), που έχει διοργανώσει το ίδιο ή άλλος διοργανωτής. Ο
Ταξιδιώτης, τα μέλη ή όχι της οικογένειάς του και οι συμμετάσχοντες, μέσω συλλόγων, σχολών,
εταιριών, πρακτορείων ή άλλων φορέων, με τη συμμετοχή ή τη μεσολάβησή τους στο ταξίδι της Εταιρείας ή άλλου διοργανωτή θεωρείται αυτονόητο ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα το
πρόγραμμα του ταξιδιού και τους παρακάτω Γ.Ο.Σ., τους οποίους μελέτησαν προσεκτικά, κατανόησαν και δεσμεύονται να τηρήσουν ως προϋπόθεση της συμμετοχής τους Οι πληροφορίες,
τα στοιχεία και οι συστάσεις που περιέχονται στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής έχουν ελεγχθεί
από το γραφείο μας, για την εγκυρότητα και την ακρίβειά τους, έχουν γενικό χαρακτήρα και
ισχύουν ως έχουν, αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στο πρόγραμμα του κάθε ταξιδιού. Τα
προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος κάθε φορά τιμοκαταλόγου, ισχύουν για την
περίοδο που αναγράφεται σε αυτά. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία των προγραμμάτων των ταξιδιών μπορεί να αλλάξουν, λόγω των συχνών και έκτακτων αλλαγών των συνθηκών παγκοσμίως, και ιδιαίτερα στις μεταφορές και τις διεθνείς σχέσεις. Στην περίπτωση αυτή, θα ειδοποιηθείτε
άμεσα με τον πλέον πρόσφορο τρόπο.
1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Η Εταιρεία μας SMILEACADIMOS ΙΚΕ έχει λάβει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. με αριθμό
ΜΗ.Τ.Ε. 0206E60000466601 Η Εταιρεία μας διοργανώνει ταξίδια, η ίδια ή σε συνεργασία με
άλλους διοργανωτές, τα οποία πωλεί η ίδια ή μέσω άλλου τουριστικού γραφείου, λειτουργούσα
ως μεσολαβητής μεταξύ των πελατών/ταξιδιωτών και των διάφορων φορέων παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιεί (μεταφορικές εταιρίες, ξενοδοχεία, τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία, κ.ά.)
στους οποίους δεν έχει μεν άμεσο έλεγχο αλλά θα υποστηρίξει κάθε συμβατική απαίτηση του
ταξιδιώτη ως μεσολαβητής των πελατών της. O Μεσολαβητής πράκτορας είναι μεταπωλητής
των ταξιδιών και δεν είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Εταιρείας.
2. ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
Οι έγκυρες εγγραφές στα ταξίδια και οι κρατήσεις θέσεων γίνονται με επίσκεψη στα γραφεία
μας ή στα γραφεία των συνεργατών μας, με αλληλογραφία, fax, τηλέφωνο και μέσω της ιστοσελίδας μας στο διαδίκτυο, με την προϋπόθεση (προκειμένου να δεσμευτούν θέσεις στο συγκεκριμένο ταξίδι): 1ον της πληρωμής της προβλεπόμενης κάθε φορά προκαταβολής -συνήθως
το 30 % - ή ολόκληρου του ποσού, μετρητοίς, μέσω πιστωτικής κάρτας ή με έμβασμα προς το
τουριστικό γραφείο, εντός 48 ωρών, και 2ον της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συμμόρφωσης
με τους παρόντες Γενικούς Όρους. Για την έγκυρη εγγραφή, θα πρέπει να αναγράφεται στην
απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής το συγκεκριμένο ταξίδι, με τις ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής και τυχόν άλλα διακριτικά στοιχεία του. Το δικαίωμα συμμετοχής στο ταξίδι,
εξασφαλίζεται με την εξόφληση του συνόλου της αξίας του και των σχετικών επιβαρύνσεων 10
πλήρεις ημέρες πριν την αναχώρηση. Τυχόν μη εξόφληση του συνόλου της αξίας του ταξιδιού
στον προβλεπόμενο χρόνο, δίνει το δικαίωμα στον στην εταιρεία μας να ακυρώσει την κράτηση
και, ενδεχομένως, να απαιτήσει ακυρωτικά τέλη, σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν. Ο συμβαλλόμενος, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια ή την ομάδα του,
έχει την υποχρέωση να ενημερώσει όλους τους εκπροσωπούμενους από αυτόν συνταξιδιώτες
του για τις λεπτομέρειες και τους όρους του ταξιδιού. Οι συμμετέχοντες μέσω τρίτου έχουν τις
ίδιες υποχρεώσεις με τον εκπρόσωπο που τους ενέγραψε στο ταξίδι, το δε τουριστικό γραφείο
θέτει στη διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία, όποτε τού ζητηθεί. Σε κάποιες οργανωμένες
αεροπορικές εκδρομές, εκπρόσωπος της εταιρείας μας θα βρίσκεται στο αεροδρόμιο αναχώρησης/άφιξης για να διευκολύνει τα ταξίδι σας, ενώ ο συνοδός σας θα βρίσκεται στο αεροδρόμιο
άφιξης και οι υπηρεσίες αρχίζουν και τελειώνουν με την άφιξη και την αναχώρηση από/προς το
αεροδρόμιο προορισμού της εκδρομής. Η εταιρεία μας, δε φέρει καμία ευθύνη για τις μέρες και
ώρες λειτουργίας των αγορών, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.
3. ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ κλπ
Οι τιμές των ταξιδιών, που αναφέρονται στο ισχύον έντυπο της Εταιρείας, υπολογίζονται κατά την
ημέρα που εκδίδεται ο τιμοκατάλογος / έντυπό της, με βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών, τους
ισχύοντες ναύλους / επίναυλους, πάσης φύσεως, την ισοτιμία ξένων νομισμάτων με το Ευρώ,
καθώς και κάθε άλλον παράγοντα κόστους. Η Εταιρεία, αφού έχει εξαντλήσει κάθε δυνατότητα
πρόβλεψης, διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών όταν οι πιο πάνω παράγοντες
κόστους αλλάξουν, λόγω έκτακτων και απρόβλεπτων αυξήσεων πριν την αναχώρηση του ταξιδιού. Σε περίπτωση που για τους παραπάνω λόγους αυξηθεί η αξία του ταξιδιού, ο Ταξιδιώτης
έχει δικαίωμα να αποδεχθεί την ανάλογη αύξηση ή να ακυρώσει τη συμμετοχή του χωρίς ακυρωτικά, εφόσον η αύξηση αυτή υπερβαίνει το 10% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, και να του
επιστραφούν τα χρήματα ατόκως. Ο ίδιος όρος ισχύει και για τη μειωμένη συμμετοχή (κάτω των
20 ατόμων) στο ταξίδι, καθώς και για τυχόν διαφορά ναύλου στην περίπτωση που τα εισιτήρια
του γκρουπ έχουν συμπληρωθεί και ο Μεταφορέας ή ο ξενοδόχος ζητά μεγαλύτερο ναύλο ή
ενοίκιο για τις επιπλέον θέσεις. Οι παιδικές χρεώσεις-εκπτώσεις (για παιδιά κάτω των 11 ετών),
όπου υπάρχουν, ποικίλλουν και παραχωρούνται όταν δύο ενήλικες πληρώνουν κανονικά στο
ίδιο δωμάτιο / καμπίνα. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα έκπτωσης προεγγραφής ή διάθεσης θέσεων
«τελευταίας στιγμής» προκειμένου να πραγματοποιηθεί το ταξίδι, χωρίς δικαίωμα των υπόλοιπων ταξιδιωτών να απαιτήσουν ανάλογη έκπτωση. Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται, ο δημοτικός
φόρος (όπου υπάρχει), ο οποίος ισχύει μόνο για τους επισκέπτες (τουρίστες) και πληρώνεται επί
τόπου στα ξενοδοχεία.
4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)
Η Εταιρεία έχει υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα
ταξίδια που διαθέτει στους Ταξιδιώτες, μεσολαβώντας μεταξύ των ταξιδιωτών και κάθε τρίτου
που παρέχει τις υπηρεσίες (μεταφορέων, ξενοδόχων, πρακτόρων, κ.ά.), δεν έχει, ωστόσο, και
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δεν μπορεί να έχει άμεσο έλεγχο σε αυτούς, οπότε και ευθύνη. Η Εταιρεία έχοντας εξαντλήσει
κάθε δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες και παραλείψεις τρίτων και των συνεργατών τους, για τις ανωμαλίες στην παροχή των υπηρεσιών και για
τις έκτακτες καταστάσεις όπως: ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, αυτοκινήτων, τρένων κ.ά.), λόγω αποκλεισμού περιοχών,
λοιπών απεργιών, καιρικών συνθηκών και άλλων αιτίων. Ως εκ τούτου, δεδομένων των πιθανών μικρών ή μεγάλων καθυστερήσεων, για τεχνικούς, μετεωρολογικούς ή άλλους λόγους,
οι ταξιδιώτες δεν πρέπει να προγραμματίζουν συναντήσεις ή δικές τους επισκέψεις τις ημέρες
των μετακινήσεων/πτήσεων. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης,
περιπτώσεις απεργιών, αποκλεισμού περιοχών λόγω καιρικών, υγειονομικών, τρομοκρατικών,
πολεμικών, τοξικών συνθηκών, σεισμών, αεροπειρατειών και άλλων παρεμφερών περιπτώσεων ανωτέρας βίας και για κάθε ζημιά, ατύχημα, απώλεια ζωής ή αντικειμένων. Η Εταιρεία θα
εξαντλήσει κάθε τρόπο βοήθειας για τη συνέχιση του ταξιδιού ή επαναπατρισμό των ταξιδιωτών,
αλλά χωρίς ευθύνη ή οικονομική επιβάρυνση, η οποία θα βαρύνει τους ταξιδιώτες ως να ταξίδευαν κατ’ ιδίαν αντιμετωπίζοντας ανάλογες έκτακτες καταστάσεις. Συνιστάται στους ταξιδιώτες
της περιφέρειας να βρίσκονται μία μέρα πριν στους τόπους των αναχωρήσεων, προκειμένου να
αντιμετωπιστούν αλλαγές δρομολογίων ή άλλο έκτακτο πρόβλημα. Για τις περιπτώσεις πλημμελούς παροχής υπηρεσίας να γίνεται άμεση αναφορά στο συνοδό και αν δεν προβλέπεται,
στον τοπικό πράκτορα με κοινοποίηση στην Εταιρεία, για να διορθωθεί το πρόβλημα. Άλλως,
θα πρέπει το πρόβλημα να αναφερθεί εγγράφως στην Εταιρεία με την επιστροφή και εντός 10
ημερών, επισυνάπτοντας κάθε στοιχείο για την αιτιολόγησή του. Η τυχόν αποζημίωση για τη
μη παροχή υπηρεσίας δεν μπορεί να ξεπερνά το διπλάσιο της αξίας της επιμέρους υπηρεσίας.
Ελάχιστη συμμετοχή για όλα τα ταξίδια είναι τα είκοσι (20) ενήλικα άτομα. Εφόσον ο αριθμός
αυτός δεν συμπληρωθεί, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το ταξίδι και να ενημερώσει
τους Ταξιδιώτες μέχρι και επτά (7) ημέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού και να επιστρέψει
τα χρήματα που είχαν καταβάλει χωρίς άλλη υποχρέωση, εκτός εάν δεχθούν τη διαφορά από τη
μειωμένη συμμετοχή. Η διαμόρφωση του ταξιδιού, υπηρεσίες και τιμές θεωρούνται αυτές που
αναφέρονται στη σύμβαση πώλησης (εξοφλητική Απόδειξη Πληρωμής του ταξιδιού), την οποία
υπογράφει και αποδέχεται ο Ταξιδιώτης ή Μεσολαβητής. Τελικό πρόγραμμα ταξιδιού θεωρείται
αυτό που οι Ταξιδιώτες ή Μεσολαβητές παραλαμβάνουν και αποδέχονται, με τα ενημερωτικά
ταξιδιωτικά έγγραφα, 2-3 μέρες πριν την αναχώρηση με τις τυχόν έκτακτες αλλαγές, και έχουν
υποχρέωση να γνωστοποιήσουν στην ομάδα που ενέγραψαν στο ταξίδι. Παροχές που δεν αναφέρονται στις περιγραφές των προγραμμάτων των οργανωμένων ταξιδιών ή που αναφέρονται
ως προαιρετικές, είτε δεν προσφέρονται καθόλου από την εταιρεία μας είτε διατίθενται με επιπλέον χρέωση πέραν των αναγραφόμενων τιμών, εφόσον τελικά καταστεί δυνατή η υλοποίησή
τους. Η εταιρεία μας δεν έχει ευθύνη για τις προαιρετικές εκδηλώσεις οι οποίες πραγματοποιούνται από τους τοπικούς φορείς. Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας, η εταιρεία μας θα
εκδώσει τα προβλεπόμενα εκ του νόμου φορολογικά παραστατικά, τα οποία θα παραλαμβάνονται από τα γραφεία μας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των οικονομικών υπηρεσιών (Δευτέρα
- Παρασκευή 10:00-17:00).
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ
Επειδή στο οργανωμένο ταξίδι συμμετέχουν συνήθως και άλλα άτομα, είναι απαραίτητη η ανάλογη κοινωνική συμπεριφορά και η απόλυτη συμμόρφωση των ταξιδιωτών προς το πρόγραμμα
του ταξιδιού και τις υποδείξεις των συνοδών ή ξεναγών και η έγκαιρη προσέλευσή τους στους
τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του προγράμματος (πτήσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές, γεύματα κλπ.). Αν η καθυστέρηση ή η ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει σαν
αποτέλεσμα την απώλεια πτήσης, εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας, ο ταξιδιώτης θα
πρέπει να επανασυνδεθεί με την ομάδα με δική του ευθύνη και έξοδα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για την υπηρεσία που έχασε ή και για το σύνολο του ταξιδιού, αν δεν καταφέρει
την επανασύνδεση. Η εταιρεία μας, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον συνδράμει,
χωρίς να έχει ή αναλαμβάνει ουδεμία υποχρέωση.
Στα αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμούς κ.ά. θα πρέπει να βρίσκεστε δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν
την αναχώρηση. Αν δεν προβλέπεται συνοδός στο ταξίδι, ο Ταξιδιώτης πρέπει να επιβεβαιώνει επί τόπου τις επόμενες πτήσεις ή άλλο δρομολόγιό του με τη μεταφορική εταιρεία και να
βεβαιώνει ποια ώρα και από ποιο αεροδρόμιο, λιμάνι, terminal, σταθμό, πραγματοποιείται η
μετακίνησή του. Τυχόν απώλεια του μέσου μεταφοράς λόγω καθυστέρησης του Ταξιδιώτη ή
οικιοθελούς διακοπής του ταξιδιού συνεπάγεται την απώλεια του συνόλου του ταξιδιού, εφόσον
δεν καταστεί δυνατόν να επανασυνδεθεί με την υπόλοιπη ομάδα με τη βοήθεια της εταιρείας
αλλά με δικά του έξοδα (άλλο εισιτήριο κ.λπ.). Οποιαδήποτε μετακίνηση του ταξιδιώτη εκτός
ομάδας βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιον. Κατά τον ίδιο τρόπο, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για
τις υπηρεσίες του ταξιδιού που δεν παρασχέθηκαν στον Ταξιδιώτη εξαιτίας δικής του αμέλειας
ή ευθύνης, ασθένειας ή ατυχήματος. Οι μεταφορείς, ξενοδόχοι και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών,
καθώς και η Εταιρεία, δεν δέχονται την επιστροφή των καταβληθέντων χρημάτων για λόγους
ασθένειας, ατυχημάτων, ιατρικών επεμβάσεων κ.ά. και συνιστούμε στον Ταξιδιώτη να ασφαλιστεί για τέτοιο ενδεχόμενο. Ασχέτως της υποχρέωσής της, η Εταιρεία θα βοηθήσει για τυχόν
επιστροφή χρημάτων μόνο εάν οι παροχείς δεχθούν τα δικαιολογητικά που παρασχεθούν. Αν
ο Ταξιδιώτης αδυνατεί να συμμετάσχει στο ταξίδι στο οποίο έχει ήδη πληρώσει προκαταβολή ή
εξοφλήσει, μπορεί να εκχωρήσει την κράτησή του σε άλλο δικό του άτομο, με τις προϋποθέσεις
συμμετοχής στο συγκεκριμένο ταξίδι, το αργότερο έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση, ενώ ειδικά για τις θαλάσσιες μεταφορές η ανωτέρω προθεσμία είναι δέκα (10) ημέρες
πριν την αναχώρηση. Σε περίπτωση τυχόν οφειλόμενου υπολοίπου της αξίας του ταξιδιού ή
ενδεχόμενων πρόσθετων εξόδων αυτού από τη σχετική εκχώρηση, ο εκχωρών και ο εκδοχέας
ευθύνονται αλληλέγγυα απέναντι στην Εταιρεία για την καταβολή του σχετικού ποσού. Ιδιαίτερα
στην περίπτωση των αερομεταφορέων πρέπει να επισημανθεί ότι δεν είναι δυνατή η αλλαγή του
ονόματος του επιβάτη, αλλά μόνο η ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης και η κράτηση νέας
θέσης, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, με πιθανή επιβάρυνση. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη
σε περίπτωση που δεν βρεθεί νέα θέση. Η δε υποχρεωτική ακύρωση της κράτησης θα γίνει
σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο παρόν όρους ακύρωσης.
6. ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ - ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΜΟΥΣΕΙΑ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Στις εθνικές αργίες και ημιαργίες οι επισκέψεις σε μουσεία και άλλους αρχαιολογικούς χώρους

πιθανόν να µην πραγματοποιηθούν ή να γίνουν σε διαφορετική από την προβλεπόμενη ημέρα,
λόγω αργιών και µη λειτουργίας τους. Στην τιμή του ταξιδιού δεν περιλαμβάνονται οι είσοδοι σε
μουσεία, αρχαιολογικούς ή παρεμφερείς χώρους, εκτός εάν αναγράφεται κάτι διαφορετικό στο
πρόγραμμα του ταξιδιού. Στις προαιρετικές ξεναγήσεις/εκδρομές /εκδηλώσεις που αποφασίζονται οργανώνονται και πληρώνονται στο εξωτερικό, απαιτείται ένας μίνιμουμ αριθμός συμμετοχής. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την πραγματοποίηση και τις τιμές που θα προσφερθούν και
είναι στην απόλυτη κρίση των ταξιδιωτών να συμμετέχουν ή όχι στις προαιρετικές εκδρομές ή
άλλες εκδηλώσεις στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα και η διάρκεια των ξεναγήσεων ποικίλλει και
καθορίζεται από τους τουριστικούς και ξεναγικούς φορείς του κάθε τόπου.
7. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ/ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Όλες οι πληροφορίες, που αφορούν στη κατηγοριοποίηση ή την κατάταξη των ξενοδοχείων και
των καταλυμάτων που αναφέρονται στα προγράμματα των οργανωμένων ή πωλουμένων ταξιδιών μας, είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία του κάθε κράτους για την τουριστική
κατάταξη των ξενοδοχείων και καταλυμάτων, η οποία μπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Τα
δωμάτια των περισσότερων ξενοδοχείων φιλοξενούν δύο κρεβάτια ή ένα ημίδιπλο. Τα τρίκλινα
δωμάτια είναι, στην ουσία, δίκλινα με επιπλέον κρεβάτι. Συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα άνετα και
το επιπλέον κρεβάτι μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά ή καναπές ή πτυσσόμενο. Τα
δωμάτια παραδίδονται από το ξενοδοχείο συνήθως μεταξύ 14:00-15:00 και είναι στη διάθεση
των ενοίκων ως τις 12:00 της ημέρας αναχώρησης. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μπείτε
νωρίτερα στο δωμάτιο ή να αναχωρήσετε αργότερα, θα πρέπει να καταβάλετε τη σχετική επιβάρυνση. Αν, λόγω απρόβλεπτων δυσχερειών, o διοργανωτής του ταξιδίου αναγκαστεί να αλλάξει
ξενοδοχείο με άλλο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, η εταιρεία μας δεν υποχρεούται άλλης αποζημίωσης προς τους ταξιδιώτες.
Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στο ξενοδοχείο, μετά την ημέρα ή την ώρα της προγραμματισμένης άφιξης του ταξιδιώτη, και εφόσον αυτός δεν έχει ενημερώσει σχετικά το ξενοδοχείο
και το γραφείο μας, το ξενοδοχείο έχει δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει το
δωμάτιο για όλη την περίοδο της κράτησης, εάν τού ζητηθεί. Στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων από την πλευρά του ξενοδοχείου, η εταιρεία μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια
για να διευθετήσει το θέμα, σύμφωνα και με τα ισχύοντα στη χώρα υποδοχής.
Όλα τα χρησιμοποιούμενα από την Εταιρεία καταλύματα έχουν τη νόμιμη και εν ισχύ άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές της χώρας όπου δραστηριοποιούνται αυτά και τα δωμάτια που
κλείνονται είναι απλά (standard). Η επιλογή τους γίνεται με κριτήρια τη θέση τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουν, σε συνδυασμό με την τιμή πώλησης του ταξιδιού. Δεν υπάρχει ενιαίο κριτήριο διεθνώς παραδεκτό, συνεπώς μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους τα ξενοδοχεία, έστω και
αν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Τα δωμάτια των περισσότερων ξενοδοχείων κατασκευάζονται
για δύο κρεβάτια ή ένα διπλό κρεβάτι. Ως εκ τούτου, τα τρίκλινα ή τετράκλινα δωμάτια είναι ουσιαστικά δίκλινα με επιπλέον κλίνη. Συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα άνετα και το επιπλέον κρεβάτι
μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά, καναπές ή σπαστό ντιβάνι. Τα δωμάτια παραδίδονται
από το ξενοδοχείο συνήθως μεταξύ 14:00-16:00 και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 11:00
της ημέρας αναχώρησης. Αν ο Ταξιδιώτης επιθυμεί να μπει νωρίτερα στο δωμάτιο ή να αναχωρήσει αργότερα, θα πρέπει να καταβάλει τη σχετική επιβάρυνση στο ξενοδοχείο, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. Στα μεμονωμένα ταξίδια, σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στο ξενοδοχείο μετά την ημέρα ή την ώρα της προγραμματισμένης άφιξης του Ταξιδιώτη, και εφόσον αυτός
δεν έχει ενημερώσει σχετικά, το ξενοδοχείο έχει δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει σε άλλους το δωμάτιο για όλη την περίοδο της κράτησης. Στην περίπτωση υπεράριθμων
κρατήσεων (οverbookings) από την πλευρά του ξενοδοχείου, αυτό και η Εταιρεία θα καταβάλει
κάθε δυνατή προσπάθεια για να τακτοποιήσει τους ταξιδιώτες, σύμφωνα και με τα ισχύοντα στη
χώρα υποδοχής. Στα ταξίδια της Ελλάδας που γίνονται με πούλμαν οι θέσεις δίνονται με σειρά
εγγραφής και δεν αλλάζουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Αντιθέτως στα ταξίδια εξωτερικού με
πούλμαν οι θέσεις αλλάζουν καθημερινά. Η διάρκεια μιας ολοήμερης επίσκεψης/εκδρομής δεν
υπερβαίνει τις οκτώ (8) συνολικά ώρες, υπολογίζοντας πάντα από την ώρα της αναχώρησης από
το ξενοδοχείο μέχρι και την ώρα της επιστροφής σε αυτό. Η επίσκεψη/εκδρομή μισής μέρας δεν
θα υπερβαίνει σε διάρκεια τις τέσσερις (4) ώρες, υπολογίζοντας πάντα από την αναχώρηση έως
και την επιστροφή στο ξενοδοχείο. Γίνεται γνωστό εκ των προτέρων και ρητά συμφωνείται ότι οι
αεροπορικές εταιρίες και για δικούς τους λόγους (βλάβες αεροσκαφών κ.ά.) ορισμένες φορές
ναυλώνουν για τις πτήσεις τους αεροπλάνα άλλης αεροπορικής εταιρείας, αλλάζουν τα ωράρια
των πτήσεων από πρωί σε απόγευμα και αντίστροφα, καθώς και τους τύπους των αεροσκαφών
τους. Οι αλλαγές αυτές είναι αποδεκτές από την ΙΑΤΑ και δεν συνιστούν δικαίωμα ακύρωσης του
ταξιδιού χωρίς την πληρωμή ακυρωτικών από τους ταξιδιώτες.
8 ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ - ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ(VISA) - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ κ.α.
Για όλους τους συμμετέχοντες στα ταξίδια εξωτερικού απαιτείται η κατοχή νέου διαβατηρίου σε
ισχύ, το οποίο να έχει εκδοθεί από το 2006 και μετά. Στις χώρες που υπάγονται στη Συνθήκη
Schengen μπορείτε να ταξιδέψετε και με αστυνομικές ταυτότητες με λατινικά στοιχεία. Η Εταιρεία συνιστά να έχετε στο ταξίδι το διαβατήριό σας σε ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την
επιστροφή σας. Για ορισμένους προορισμούς απαιτείται επιπροσθέτως λήξη διαβατηρίου μετά
3, 6 ή 12 μήνες. Η περίοδος για την έγκαιρη θεώρηση (visa) έχει συμπεριληφθεί στην προθεσμία δήλωσης συμμετοχής έκαστης εκδρομής ως και οι υγειονομικές διατυπώσεις, αν αυτές
απαιτούνται. Η ισχύς και έκδοση όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήριο, ταυτότητα κ.ά.)
είναι ευθύνη του Ταξιδιώτη και ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι ανήλικοι ταξιδιώτες που πρέπει απαραιτήτως να είναι εφοδιασμένοι με τα απαιτούμενα
ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήρια, κ.λπ.). Επίσης, οι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων πρέπει να ενημερώνουν γραπτώς την Εταιρεία και να απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της χώρας
τους, καθώς και των χωρών που θα επισκεφθούν, προκειμένου να ελέγξουν αν χρειάζονται
θεώρηση εισόδου (visa) ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για τις χώρες από όπου θα διέλθουν ή
στις οποίες θα ταξιδέψουν, καθώς και για την επανείσοδό τους στη χώρα απ’ όπου ξεκίνησαν.
Τυχόν μη εξασφάλιση της έγκαιρης έκδοσης ή θεώρησης των ταξιδιωτικών εγγράφων δεν δικαιολογεί την ακύρωση της συμμετοχής του ταξιδιώτη χωρίς ακυρωτικά. Η Εταιρεία παρέχει
όλες τις πληροφορίες για τα ταξίδια, όπου ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας απαιτεί εμβολιασμό,
φαρμακευτική αγωγή κ.ά. Λόγω, όμως, των συχνών κατά τόπους επιδημικών αλλαγών και των
ιατρικών προσωπικών δεδομένων του κάθε Ταξιδιώτη, ο ίδιος έχει την ευθύνη να απευθυνθεί

στις αρμόδιες τοπικές υγειονομικές αρχές για πιο υπεύθυνη και έγκυρη ενημέρωση, ή στο θεράποντα ιατρό του αναφέροντας αν θα ταξιδέψει σε περιοχές ακραίων συνθηκών επιδημιών,
ψύχους, θερμοκρασίας, υψομέτρου ή άλλων παρεμφερών τοπικών συνθηκών.
9. ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Η Εταιρεία έχει συνάψει ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης
για κάθε εκδρομή που διοργανώνει, το οποίο καλύπτει τις περιπτώσεις τυχόν ευθυνών έναντι
των πελατών του, που προκύπτουν από τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση του οργανωμένου ταξιδιού. Επίσης, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο καλύπτει την περίπτωση αφερεγγυότητας ή
πτώχευσης. Επίσης είναι σε ισχύ υπέρ των ταξιδιωτών ασφαλιστήριο συμβόλαιο που καλύπτει
ταξιδιωτική ασφάλιση ατυχημάτων, ιατροφαρμακευτικές /νοσοκομειακές δαπάνες από ατύχημα, απώλεια και καθυστέρηση αποσκευής, έξοδα επίσπευσης ταξιδιού, καθώς και τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών συνεπεία τραυματισμού ή ασθένειας και άλλες καλύψεις , για άτομα τα
οποία δεν έχουν υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας. Ο αριθμός των ασφαλιστηρίων συμβολαίων
και τα στοιχεία του ασφαλιστή είναι στη διάθεσή του ταξιδιώτη, στο λογιστήριο του γραφείου μας.
Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης, για περισσότερες καλύψεις ανάλογα
με τα επιθυμητά ποσά, την οποία το γραφείο μας συνιστά ανεπιφύλακτα. Επίσης, για την περίπτωση ασθένειάς σας στη διάρκεια ταξιδιού σας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σάς συνιστούμε
να έρθετε σε επαφή με τον Ασφαλιστικό σας Φορέα για την έκδοση της “Ευρωπαϊκής Κάρτας
Ασφάλισης Ασθένειας”.
10. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
Οι αποσκευές μεταφέρονται με ευθύνη των κατόχων τους ,παραδίδονται στο μεταφορέα και
παραλαμβάνονται με ευθύνη και φροντίδα των κατόχων τους, ανεξάρτητα αν υπάρχει ή όχι συνοδός του τουριστικού γραφείου. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας των αποσκευών ισχύουν
ο Κανονισμός της ΙΑΤΑ για τα αεροπλάνα και οι αντίστοιχες διεθνείς Συνθήκες για κάθε μεταφορικό μέσον, καθώς και για τα ξενοδοχεία, η δε ευθύνη στην περίπτωση αυτήν περιορίζεται
σύμφωνα με τις Συνθήκες αυτές. Η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των
αποσκευών και των τυχόν τιμαλφών και αντικειμένων αξίας και συνιστούμε την ανάλογη ασφάλισή τους ή να μην τα πάρετε μαζί σας. Άσχετα με το είδος του ταξιδιού (αεροπορικό, θαλάσσιο ή
με λεωφορείο) η Μεταφορική Εταιρεία αναλαμβάνει τη μεταφορά για κάθε ταξιδιώτη μόνο μιας
βαλίτσας κανονικού μεγέθους και βάρους μέχρι 20 κιλών, εκτός αν άλλως αναφέρεται (π.χ. στις
πτήσεις εσωτερικού ΗΠΑ υπάρχουν χρεώσεις για κάθε βαλίτσα). Εκτός από την αποσκευή, ο
ταξιδιώτης δικαιούται και μια μικρή χειραποσκευή με μάξιμουμ διαστάσεις 50x40x25 εκατοστά
(μήκος/ύψος/πλάτος). Αν ο ταξιδιώτης έχει υπερβάλλον βάρος ή περισσότερες αποσκευές μπορεί ο μεταφορέας να χρεώσει επιβάρυνση και υποχρεούται ο ταξιδιώτης να πληρώσει επί τόπου.
11. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
Σε περίπτωση ακύρωσης εκ μέρους του Ταξιδιώτη, οφείλονται ακυρωτικά ή έξοδα φακέλου
με τις πιο κάτω προθεσμίες, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στο συγκεκριμένο ταξίδι. Οι
ακυρώσεις γίνονται μόνο εγγράφως προς την Εταιρεία και ανεξάρτητα από την ημερομηνία εγγραφής και αναχώρησης της εκδρομής και επιδέχονται, κατ’ άτομο, τις παρακάτω επιβαρύνσεις
(εφόσον δεν είναι δυνατή η εκχώρηση της κράτησης σε άλλο άτομο):
•

Προ 21 ημερών από την αναχώρηση:
€30 για ταξίδια στην Ελλάδα και €50 για ταξίδια στο εξωτερικό, κατ’ άτομο, για διαχειριστικά έξοδα.

•

20 έως 14 ημέρες πριν την αναχώρηση:
40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.

•

13 έως 7 ημέρες πριν την αναχώρηση:
60% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.

•

6 ημέρες πριν την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση
(non show - μη εμφάνιση): 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.

Στους ειδικούς αεροπορικούς ναύλους, όταν αγοραστεί το εισιτήριο και ακυρωθεί, χρεώνεται
μέχρι και το 100% της αξίας του, ασχέτως του χρόνου κράτησης και ακύρωσης των θέσεων. Για
κρουαζιέρες ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων
της κάθε εταιρείας που ισχύουν για κάθε ταξίδι-κρουαζιέρα, οι οποίοι είναι στη διάθεσή σας.
Για τα ατομικά / μεμονωμένα ταξίδια ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους
όρους του κάθε ναύλου των αεροπορικών εταιριών, καθώς και την πολιτική για θέματα ακυρώσεων του κάθε ξενοδοχείου, πράκτορα κ.λπ.
Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από το χρόνο της εγγραφής ή από το αν έχουν ήδη καταβληθεί
τα αντίστοιχα ποσά από τους Ταξιδιώτες ή όχι. Στην περίπτωση που ένα από τα δύο άτομα που
πρόκειται να διαμείνουν σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει τη συμμετοχή του, εκτός των ακυρωτικών, επειδή ο ταξιδεύων θα διαμείνει αναγκαστικά σε μονόκλινο, θα χρεωθεί επιπλέον για
τη χρήση αυτήν. Επίσης, επιβαρύνεται με τα έξοδα συμμετοχής σε τυχόν συνέδριο, εισιτήρια
αγώνων και άλλων πλέον υπηρεσιών που ζήτησε για λογαριασμό του και η επιστροφή τους
είναι συνήθως αδύνατη.
Ιδιαίτερα τονίζεται ότι στις υψηλές περιόδους Εορτών, Πάσχα, Καλοκαιριού, εορταστικών τριημέρων, καρναβαλιού, συνεδρίων, αθλητικών, καλλιτεχνικών οργανώσεων και άλλων παρεμφερών μετακινήσεων, λόγω προπληρωμών των ναύλων, καταλυμάτων, εισιτηρίων κ.λπ.
υπηρεσιών, τα ακυρωτικά, ασχέτως του χρόνου κράτησης ή ακύρωσης θέσεων, μπορεί να
φτάσουν στο 100%.
12. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Η εταιρεία μας και ο ταξιδιώτης δεσμεύονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που
μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού. Σε περίπτωση
αποτυχίας των σχετικών προσπαθειών, τα μέρη δεσμεύονται να απευθυνθούν στην Επιτροπή
Φιλικής Επίλυσης Διαφορών του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων και να ζητήσουν τη μεσολάβησή της. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί
δυνατή, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.
21

Ανακαλύψτε τους συναρπαστικούς μας προορισμούς στο
www.smileacadimos.gr
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