Γιορτές στο Λονδίνο
Ξενάγηση Πόλης - Βρετανικό Μουσείο - Εκδρομή στο Γουίνζορ - Κρουαζιέρα με Ξενάγηση στον Τάμεση μέχρι το
Γκρήνουιτς
ΔΩΡΟ η ολοήμερη κρουαζιέρα hop on - hop off στον Τάμεση – Γκρήνουιτς με τη συνοδεία Έλληνα ξεναγού!
4, 5 & 6 ημέρες
Αναχωρήσεις: 21/12, 22/12, 23/12, 24/12, 26/12, 28/12, 29/12, 30/12, 02/01 & 03/01
1η ημέρα: Αθήνα-Λονδίνο-Πανοραμική ξενάγηση πόλης & επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο – (προαιρετικά
Νυχτερινός Γύρος πόλης)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Λονδίνο. Μια μητρόπολη γεμάτη ζωή που αλλάζει και
διαφοροποιείται συνεχώς, συνδυάζοντας το παρελθόν με το παρόν. ‘‘Αν έχεις κουραστεί από το Λονδίνο, έχεις
κουραστεί από την ζωή’’ είχε πει ο Samuel Johnson. Στην άφιξη θα σας περιμένει ο αντιπρόσωπός μας και καθοδόν
θα ξεκινήσουμε τη γνωριμία μας με το κοσμοπολίτικο Λονδίνο. Θα ξεκινήσουμε από τη φημισμένη αριστοκρατική
γειτονιά του Κένσινγκτον, με τους ομώνυμους κήπους, το Παλάτι (Kensington Gardens & Kensington Palace), θα
συνεχίσουμε στο Knightsbridge με την πολυτελή αγορά και την αριστοκρατική αρχιτεκτονική (εκεί βρίσκονται και τα
Harrods με τις εντυπωσιακές βιτρίνες του), θα διασχίσουμε το πιο πολυσύχναστο και ίσως το ωραιότερο πάρκο της
Ευρώπης, το Hyde Park. Σειρά έχουν η εντυπωσιακή Μαρμάρινη Αψίδα (Marble Arch), το αριστοκρατικό Mayfair, η
Πλατεία Τραφάλγκαρ με την επιβλητική Πύλη του Νέλσωνα από την οποία θα περάσουμε και θα βρεθούμε στα
Ανάκτορα του Buckingham. Συνεχίζοντας θα δούμε το Αββαείο του Westminster και την Πλατεία του Κοινοβουλίου,
με το έμβλημα της πόλης, το εντυπωσιακό ρολόι Big Ben, το London Eye, ο εντυπωσιακός τροχός με ύψος 135
μέτρων. Η γνωριμία με την εντυπωσιακή πόλη θα κλείσει με την επίσκεψη των ελληνικών ανάγλυφων και ολόγλυφων
του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο. Στη συνέχεια, μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση. Το βράδυ
μπορείτε προαιρετικά (έξοδα ατομικά) να ακολουθήσετε τον νυκτερινό γύρο της πόλης για μια διαφορετική,
γιορταστικά φωτισμένη άποψη της πόλης. Το Λονδίνο είναι ίσως η μοναδική ευρωπαϊκή μεγαλούπολη με τόσο
διαφορετικές αρχιτεκτονικά συνοικίες. Θα απολαύσουμε το Mayfair, το Chelsea με την περίφημη Kings Road, το
Westminster με τις γεωργιανές γειτονιές του 18ου αιώνα, τις φωτισμένες γέφυρες του Τάμεση, το Soho, το Covent
Garden, την Πλατεία Leicester, το London Eye, το Big Ben, Τhe Shard, Tower Bridge, London Bridge. Στα περισσότερα
αξιοθέατα θα κάνουμε στάσεις για φωτογραφίες. Χρόνος ελεύθερος για σύντομο φαγητό ή ποτό (έξοδα ατομικά).
2η ημέρα: Λονδίνο - Eκδρομή στην Οξφόρδη - Στράτφορντ – bicester outlet village (προαιρετική)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Ημέρα στη διάθεσή σας. Σήμερα μπορείτε να επισκεφτείτε προαιρετικά την Οξφόρδη,
πασίγνωστη πανεπιστημιούπολη, με μεσαιωνικά κτίρια, θεμέλιο της Αγγλοσαξονικής παιδείας. Θα δούμε πολλά
κολέγια όπως το Balliol, λίκνο πολλών διάσημων επιστημόνων και πολιτικών, έως το πασίγνωστο από τις ταινίες του
Harry Potter, Christchurch College. Ελεύθερος χρόνος για να περπατήσετε στα γραφικά σοκάκια της όμορφης πόλης.
Στη συνέχεια, διασχίζοντας τα χωριά των Cotswolds, χαρακτηριστικότερο δείγμα της αγγλικής επαρχίας, θα φτάσουμε
στο πανέμορφο και γραφικό Στράτφορντ, κτισμένο στις όχθες του Avon, την πόλη που γεννήθηκε και δημιούργησε ο
θεατροφιλόσοφος Σαίξπηρ. Αξίζει ένας περίπατος στα μικρά στενά σοκάκια, με τα χαρακτηριστικά σπίτια ή μια
βαρκάδα στον ποταμό. Θα δούμε το γενέθλιο σπίτι του Σαίξπηρ και το Βασιλικό θέατρο. Στη συνέχεια θα
επισκεφτούμε το εκπτωτικό χωριό Bicester Οutlet Village, με τις ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, για όλα τα γούστα και όλα
τα πορτοφόλια και τις περισσότερες από 120 boutiques που φιλοξενεί. Από Alexander McQueen και Jimmy Choo
μέχρι Burberry, Marie Chantal, κά, όλες οι επώνυμες μάρκες έχουν εδώ τη δική τους στέγη, με εκπτώσεις που
‘αγγίζουν’ το 60%! Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Λονδίνο.
Σημείωση : To Βicester Outlet Village θα είναι κλειστό 25/12 oπότε δεν θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψή του. Θα
δοθεί παραπάνω ελεύθερος χρόνος στην Οξφόρδη. Αν επιθυμείτε μπορείτε να κλείσετε θέση στην εκδρομή για την
Οξφόρδη – Στράτφορντ με την εγγραφή σας στο ταξίδι με την ειδική τιμή των 45€ το άτομο (προσοχή πρέπει να το
δηλώσετε κατά την εγγραφή σας στο ταξίδι γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες). Η προσφορά αυτή ισχύει μόνο για
τις εκδρομές που θα γίνουν 25/12 και 01/01.
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3η ημέρα: Λονδίνο – Δώρο η Ολοήμερη Κρουαζιέρα στον Τάμεση και το Γκρήνουιτς με ξενάγηση (Hop On - Hop Off)
Περιλαμβάνεται το εισιτήριο της Κρουαζιέρας & συνοδεία ελληνόφωνου ξεναγού !
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Το πρωί θα περάσει πούλμαν με τον ξεναγό μας και μεταφορά στη Westminster Pier
για να επιβιβαστούμε στο καραβάκι και να απολαύσουμε μια ολοήμερη πλωτή ξενάγηση κατά μήκος του Τάμεση
μέχρι και το Γκρήνουιτς! Το εισιτήριό σας ισχύει για όλη την ημέρα (24 hrs hop on - hop off). Mε τη συνοδεία του
αρχηγού μας θα συνδυάσουμε την κρουαζιέρα με επίσκεψη σε πολλά αξιοθέατα του Λονδίνου, καθώς το πλοιάριο
σταματά σε κεντρικά σημεία της πόλης. Θα δούμε το Westminster, το London Eye, τον Καθεδρικό Αγ. Παύλου, Tate
Modern, Waterloo Bridge, City, Tower Bridge, London Bridge, Blackfriars Bridge, Canary Wharf, βλέποντας επίσης τη
πανέμορφη νέα οικιστική περιοχή των Docklands και μέχρι και το Greenwich όπου θα έχουμε ξενάγηση. Στο γραφικό
Γκρήνουιτς θα δούμε το Εθνικό Ναυτικό Μουσείο που παρουσιάζει την ιστορία της βρετανικής ναυτιλίας και είναι το
μεγαλύτερο στον κόσμο. Ψηλά στο Βασιλικό πάρκο, φιλοξενείται το Βασιλικό Αστεροσκοπείο όπου έχει οριστεί η
παγκόσμια ώρα. Μεγαλοπρεπή κτίρια, αγορές που σφύζουν από ζωή και μια χαρακτηριστική ναυτική ατμόσφαιρα.
Επιστρέφοντας, πάντα με τη συνοδεία του Ελληνόφωνου ξεναγού μας, θα κατέβουμε στη London Bridge, την
παλαιότερη αλλά και ομορφότερη γέφυρα του Λονδίνου για να επισκεφτούμε το Borough Market, την πολύχρωμη
και εναλλακτική αγορά του Λονδίνου, εκεί όπου χτυπά η καρδιά της πόλης. Η ξενάγησή μας τελειώνει στο
Westminster Pier το απόγευμα απ’όπου είστε ελεύθεροι να συνεχίσετε με το δικό σας πρόγραμμα. Στη σημερινή
εκδρομή μας περιλαμβάνεται η μεταφορά σας το πρωί από το ξενοδοχείο σας στην αποβάθρα Westminster Pier με
πούλμαν, ο ελληνόφωνος ξεναγός μας μέχρι το απόγευμα και το εισιτήριο hop-on hop-off της Κρουαζιέρας στον
Τάμεση για απεριόριστες διαδρομές! Δεν περιλαμβάνεται μεταφορά επιστροφής στο ξενοδοχείο καθώς και τυχόν
εισιτήρια για τα αξιοθέατα ή μουσεία. To βράδυ δειπνήστε σε κάποιο εστιατόριο: Η αγγλική κουζίνα δεν φημίζεται
για τη νοστιμιά της, ίσως γι’ αυτό στο Λονδίνο θα βρείτε χιλιάδες ιταλικά, γαλλικά, ισπανικά, κινέζικα, ινδικά και
βεβαίως ελληνικά εστιατόρια.
4η ημέρα: Λονδίνο - Ελεύθερη Μέρα για Αγορές, Επισκέψεις σε Μουσεία, Βόλτα στα Πάρκα
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο σας. Hμέρα ελεύθερη. Το πρόβλημα δεν είναι τί να κάνετε σήμερα, αλλά τί να προκάνετε!
Κάντε έναν περίπατο για να νιώσετε την αίσθηση της όασης στο κέντρο της πόλης σε ένα από τα πολλά καταπράσινα
πάρκα του Λονδίνου: στο Hyde Park, το Kensington Gardens, στο Regents Park με τον Ζωολογικό Κήπο ή στο St James
Park.. Ίσως δεν υπάρχει άλλη πόλη με τόσα μουσεία και τόσες σημαντικές πινακοθήκες. Από τη νέα Millennium
Bridge βρεθείτε στην πινακοθήκη Tate Modern (δωρεάν είσοδος), που περιλαμβάνει έργα του Τζάκσον Πόλοκ, του
Άντι Γουόρχολ και άλλων μοντέρνων. Θαυμάστε έργα από Ρενουάρ μέχρι Ραφαήλ στην Εθνική Πινακοθήκη,
επισκεφτείτε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας (δωρεάν είσοδος), το Μουσείο Βικτώριας και Αλβέρτου, το Μουσείο
Κέρινων Ομοιωμάτων Μαντάμ Τυσό (Μadame Tussauds), το Μουσείο Επιστημών (Science Museum) με δωρεάν
είσοδο, και άλλα. Μπορείτε επίσης να αφιερώσετε την ημέρα σας σε αγορές! Το Λονδίνο έχει τα περισσότερα
καταστήματα διεθνών σχεδιαστών από το Παρίσι. Από τη Marble Arch στα δυτικά, μέχρι τη High Holborn στα
ανατολικά, η Οxford Street εκτείνεται σε 2,5 χιλιόμετρα με πάνω από 300 καταστήματα, σχηματίζοντας ίσως τον πιο
πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο του κόσμου. Τα μεγάλα πολυκαταστήματα του Λονδίνου, όπως τα Selfridges,
Harrods, Harvey Nichols και το πασίγνωστο Marks & Spencer θα σας προσφέρουν τα πάντα σε λογικές τιμές. Στην
κομψή Bond Street του αρχοντικού Mayfair θα βρείτε καταστήματα γνωστών σχεδιαστών (Prada, Chanel, Dior, Jimmy
Choo), καθώς και γκαλερί με έργα τέχνης (εκεί βρίσκονται και οι γνωστοί οίκοι δημοπρασιών Sotheby’s). Στην Regent
Street θα βρείτε το γνωστό κατάστημα παιχνιδιών Hamleys, τα πολυκαταστήματα Liberty, κά. Στην Jermyn Street θα
βρείτε αντρική ένδυση. Για πιο trendy ατμόσφαιρα βρεθείτε στην Carnaby Street, το στέκι των νέων ταλέντων της
μόδας και του design. Στο Νotting Hill θα βρείτε ασυνήθιστα και vintage ρούχα, σπάνιες αντίκες, σε μια
πολυπολιτισμική ατμόσφαιρα. Στο Knightsbridge είναι το θρυλικό Harrods που είναι από μόνο του αξιοθέατο, μπορεί
να υποδεχτεί 300.000 πελάτες τη μέρα! Στο κεντρικό Λονδίνο τα περισσότερα μαγαζιά ανοίγουν στις 10.00 και
κλείνουν στις 19.00 τις καθημερινές και λίγο νωρίτερα τα Σάββατα, ενώ τις Κυριακές ανοίγουν αργότερα.
Tο βράδυ βρεθείτε στο West End και απολαύστε κάποιο από τις δεκάδες εντυπωσιακά μιούζικαλς! Μην ξεχνάτε ότι
ένα ταξίδι στο Λονδίνο αξίζει μόνο και μόνο για να παρακολουθήσετε ένα musical! Όπως ο ‘Billy Elliot’, ‘Wicked’,
‘Jersey Boys’, τα διαχρονικά ‘Phantom of the Opera’, ‘Lion King’, ‘Les Miserables’, ‘Mamma Mia’, ‘Thriller’, κά.
Παντομίμες και οικογενειακές χριστουγεννιάτικες παραστάσεις έχουν προγραμματιστεί ειδικά για την περίοδο αυτή.
Οι τιμές κυμαίνονται από 30-85 αγγλικές λίρες, αναλόγως των θέσεων. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και ευκαιρίες της
τελευταίας στιγμής στη Λέστερ Σκουέρ.
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5η ημέρα: Λονδίνο - Χριστουγεννιάτικες Αγορές – Ελεύθερη Μέρα για Αγορές, Επισκέψεις σε Μουσεία, Βόλτα στα
Πάρκα
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο σας. Hμέρα ελεύθερη για αγορές, ψώνια ή κατ’ιδίαν επισκέψεις στα μουσεία,
πινακοθήκες, κά. Μπορείτε να κάνετε έναν περίπατο σε ένα από τα πολλά καταπράσινα πάρκα του Λονδίνου. Επίσης
μπορείτε να επισκεφτείτε την Winter Wonderland @ Hyde Park (ανοικτά καθημερινά από 23/11-06/01 εκτός 25/12,
από 10 πμ μέχρι 10 μμ) που θα σας μεταφέρει σ’έναν παραμυθένιο κόσμο: ανεβείτε στον τεράστιο τροχό και
απολαύστε τη θέα από ψηλά, κάντε πατινάζ στο παγοδρόμιο, επισκεφτείτε το Μαγικό Βασίλειο φτιαγμένο από χιόνι
και πάγο, απολαύστε μια ζεστή σοκολάτα ή δοκιμάστε τα γλυκά των Χριστουγέννων!
6η ημέρα: Λονδίνο - Επίσκεψη στο Γραφικό Χωριό & το Κάστρο του Γουίνζορ - Αθήνα
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα μεταφερθούμε λίγο έξω από το Λονδίνο, στο Γουίνζορ για να γνωρίσουμε τη
μόνιμη κατοικία, τα τελευταία 900 χρόνια, της Βασιλικής οικογένειας. Κτισμένο το πανέμορφο χωριό στις όχθες του
Τάμεση, διατηρεί αναλλοίωτη την αρχιτεκτονική του 18ου αιώνα, ενώ το επιβλητικό Κάστρο δεσπόζει στο χώρο. Θα
επισκεφτούμε τα επίσημα διαμερίσματα και το Κουκλόσπιτο της Βασίλισσας, το παρεκκλήσι του Αγ. Γεωργίου.
Xρόνος ελεύθερος για μια βόλτα στα γραφικά σοκάκια της πόλης. Στη συνέχεια, μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση
για την Αθήνα. Άφιξη στην Αθήνα και τέλος του μεστού σε εντυπώσεις ταξιδιού στη γοητευτική παγκοσμιούπολη του
Λονδίνου!
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Αναχωρήσεις Ημέρες
22/12
BA & A3

21/12, 23/12
BA & A3
24/12
Special Οffer
BA
26/12
A3

28/12, 29/12
BA

30/12
A3

02/01
A3

03/01
A3

Ξενοδοχεία

Κόστος κατ’ άτομο
Δίκλινο

Μονόκλινο

Παιδί

568€

748€

360€

618€

878€

625€

845€

Hilton London Paddington
4*sup

698€

998€

Holiday Inn Bloomsbury 4*

528€

738€

Hilton London Paddington
4*sup

620€

900€

Holiday Inn Bloomsbury 4*

528€

700€

Hilton London Paddington
4*sup

575€

798€

Holiday Inn Bloomsbury 4*

530€

738€

Hilton London Paddington
4*sup

628€

898€

590€

798€

Hilton London Paddington
4*sup

698€

958€

Holiday Inn Bloomsbury 4*

550€

748€

Hilton London Paddington
4*sup

600€

828€

488€

620€

368€
1 παιδί κάτω των 12 ετών

528€

720€

462€
1 ή 2 παιδιά κάτω των 16 ετών,
family room

Holiday Inn Bloomsbury 4*
5
Hilton London Paddington
4*sup
Holiday Inn Bloomsbury 4*
6

6

5

5

Holiday Inn Bloomsbury 4*
5

5

Holiday Inn Bloomsbury 4*
4
Hilton London Paddington
4*sup

500€ 1 ή 2 παιδιά κάτω των 16
ετών, family room
398€
1 παιδί κάτω των 12 ετών
550€
1 ή 2 παιδιά κάτω των 16 ετών,
family room
368€
1 παιδί κάτω των 12 ετών
518€
1 ή 2 παιδιά κάτω των 16 ετών,
family room
330€
1 παιδί κάτω των 12 ετών
480€
1 ή 2 παιδιά κάτω των 16 ετών,
family room
340€
1 παιδί κάτω των 12 ετών
508€
1 ή 2 παιδιά κάτω των 16 ετών,
family room
368€
1 παιδί κάτω των 12 ετών
568€
1 ή 2 παιδιά κάτω των 16 ετών,
family room
368€
1 παιδί κάτω των 12 ετών
518€
1 ή 2 παιδιά κάτω των 16 ετών,
family room
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Περιλαμβάνονται:
 Αεροπορικά εισιτήρια Aθήνα – Λονδίνο – Αθήνα με πτήσεις της Βritish Airways & Aegean Airlines
 3,4 ή 5 διαν/σεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* & 4* sup
 Πρόγευμα αγγλικό καθημερινά
 Μεταφορές αεροδρόμιο – ξενοδοχείο – αεροδρόμιο
 Πανοραμική Ξενάγηση πόλης & Επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο (στα ελληνικά εκθέματα, δωρεάν είσοδος)
 Εκδρομή στο Γουίνζορ
 ΔΩΡΟ για εγγραφές μέχρι 30/10, η Κρουαζιέρα στον Τάμεση μέχρι και το Γκρήνουιτς (περιλαμβάνεται το
εισιτήριο με ολοήμερη ισχύ hop on – hop off) με ολοήμερη ξενάγηση στα κυριότερα αξιοθέατα της πόλης
 Έλληνας ξεναγός και τοπικός αντιπρόσωπος
 Χάρτης και πολυσέλιδο πληροφοριακό φυλλάδιο για το Λονδίνο
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών
Δεν περιλαμβάνονται:
 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 175€
 Οι είσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα, κάστρα, γεύματα, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, ποτά
 H εκδρομή στην Οξφόρδη – Στράτφορντ και ο βραδινός γύρος πόλης είναι προαιρετικές υπηρεσίες (με
επιπλέον χρέωση) και γίνονται μόνο αν υπάρχει επαρκής συμμετοχή
 Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενo
Πτήσεις:
 21/12, 02/01, 03/1
Α3 606 08.40–10.30 ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝΔΙΝΟ (GATWICK) / Α3 609 22.15-03.50* ΛΟΝΔΙΝΟ (HEATHROW)-AΘΗΝΑ
 22/12, 23/12, 24/12
BA 631 08.00-10.05 ΑΘΗΝΑ-ΛΟΝΔΙΝΟ (HEATHROW) / BA 634 19.25-01.05* ΛΟΝΔΙΝΟ (HEATHROW)-ΑΘΗΝΑ
 30/12
Α3 600 09.05–11.10 ΑΘΗΝΑ-ΛΟΝΔΙΝΟ (HEATHROW) / Α3 609 22.15-03.50* ΛΟΝΔΙΝΟ (HEATHROW)-AΘΗΝΑ
 26/12
A3 602 13.25-15.30 AΘΗΝΑ-ΛΟΝΔΙΝΟ(HEATHROW) / A3609 22.15–03.50*ΛΟΝΔΙΝΟ (HEATHROW)-AΘΗΝΑ
 28/12
BA 631 08.00-10.05 ΑΘΗΝΑ-ΛΟΝΔΙΝΟ (HEATHROW) /BA 632 12.00-17.40 ΛΟΝΔΙΝΟ (HEATHROW)-ΑΘΗΝΑ
 29/12
ΒΑ 641 14.25-16.30 ΑΘΗΝΑ-ΛΟΝΔΙΝΟ (HEATHROW) /BA 632 12.00-17.40 ΛΟΝΔΙΝΟ (HEATHROW)-ΑΘΗΝΑ

Ξενοδοχεία:
Holiday Inn London – Bloomsbury 4****
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/london/lonbl/hoteldetail
Σε απόσταση μικρότερη των 5 λεπτών με το μετρό από το πολυσύχναστο Covent Garden και το West End, το
σύγχρονο Holiday Inn London-Bloomsbury είναι μόλις 150μ. μακριά από το σταθμό Russell Square του μετρό.
Στην κομψή περιοχή Bloomsbury, αυτό το Holiday Inn βρίσκεται σε απόσταση λιγότερη από 10 λεπτά με το μετρό από
τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και το Hyde Park. Το Βρετανικό Μουσείο βρίσκεται 500μ. μακριά και η γεμάτη ζωή
Oxford Street απέχει 15 λεπτά με τα πόδια.
Τα φωτεινά και ευάερα υπνοδωμάτια προσφέρουν Wi-Fi και τηλεόραση επίπεδης οθόνης με ταινίες κατά
παραγγελία. Τα δωμάτια διαθέτουν επίσης κλιματισμό και παροχές για καφέ/τσάι, καθώς και ιδιωτικό μπάνιο.
Το Junction Restaurant σερβίρει διεθνές μενού σε μια μοντέρνα ατμόσφαιρα. Το Junction Bar προσφέρει ελαφριά
γεύματα και σνακ και το Callaghans σερβίρει ιρλανδικές μπίρες και προβάλλει ζωντανά αθλητικά γεγονότα στην
τηλεόραση με τη μεγάλη οθόνη.
6 Makedonias str, Halandri, Athens 15233 GR – Τel : (+30 210) 3250332 - Fax : (+30 210) 3312178
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Ηilton London Paddington 4**** superior
http://www3.hilton.com/en/hotels/united-kingdom/hilton-london-paddington-LONPDHI/index.htm
Αυτό το ξενοδοχείο Hilton 4 αστέρων συνδέεται με πεζογέφυρα με τον σταθμό Paddington με πολλά καταστήματα
τροφίμων, εστιατόρια, καταστήματα ρούχων, χωρίς καν να βγείτε από το ξενοδοχείο σας! Το ξενοδοχείο προσφέρει
δωμάτια σε στιλ αρ ντεκό. Στις εγκαταστάσεις λειτουργεί γυμναστήριο. Το Hyde Park και το Παλάτι του Kensington
απέχουν 10 λεπτά με τα πόδια. Οι επισκέπτες του Hilton London Paddington βρίσκονται σε απόσταση μόλις 15
λεπτών από το Αεροδρόμιο Heathrow, μέσω της σιδηροδρομικής υπηρεσίας Heathrow Express που αναχωρεί από το
Paddington. Τα καλαίσθητα δωμάτια διαθέτουν μοντέρνα τηλεόραση επίπεδης οθόνης με ταινίες on-demand,
καθιστικό και μίνι μπαρ. Περιλαμβάνουν επίσης πολυτελή μπάνια και μεγάλα παράθυρα που προσφέρουν άπλετο
φυσικό φως. Στο Paddington Hilton θα βρείτε κομψό εστιατόριο μπρασερί, το μπαρ 146 Paddington και 24ωρη
υπηρεσία δωματίου. Το Executive Lounge παρέχει έναν ήσυχο χώρο για τους επισκέπτες που θέλουν να χαλαρώσουν
ή να εργαστούν. Η περιοχή Γουεστμίνστερ είναι υπέροχη επιλογή για ταξιδιώτες που ενδιαφέρονται για: ψώνια,
πάρκα και θέατρο. Το κατάλυμα αυτό βρίσκεται επίσης σε μία από τις τοποθεσίες με την καλύτερη βαθμολογία στο
Λονδίνο!

Γενικές σημειώσεις εξωτερικού:
1. Τα προγράμματα μπορούν να εκτελεστούν με διαφορετική σειρά. Το τελικό πρόγραμμα θα δίνεται με το
ενημερωτικό 3 ημέρες πριν την αναχώρηση.
2. Το Early Booking ισχύει για τις πρώτες συμμετοχές και για περιορισμένο αριθμό θέσεων.
3. Οι παιδικές τιμές ισχύουν για διαμονή παιδιού (έως 12ετών) στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες, σε πρόσθετη κλίνη
εκτός εξαιρέσεων .
4. Τα παιδιά που ταξιδεύουν με τη συνοδεία ενός γονέα, χρειάζονται έγγραφη συγκατάθεση του άλλου γονέα από το
αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ.
5. Διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα νέου τύπου (εντός 15ετίας) είναι απαραίτητα για όλες τις εκδρομές στην Ευρώπη.
Για εκδρομές εκτός χώρες Schengen ενημερωθείτε από το γραφείο μας. Οι ταξιδιώτες που δεν είναι κάτοχοι
ελληνικών διαβατηρίων πρέπει να επικοινωνούν με την πρεσβεία της χώρας που θα ταξιδέψουν. Τα παιδιά έως 12
ετών ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο σε ισχύ.
6. Σε οδικές και αεροπορικές εκδρομές που συνδυάζονται, οι θέσεις στα πούλμαν είναι εναλλασσόμενες
7. Για τις οδικές εκδρομές η επιβάρυνση κατ’ άτομο σε καμπίνα (με επιστροφή) : ΑΒ2 +€65, Α2 +€80, Α4 +€25, ΑΒ3
+€30, Α3 +€35
8. Στα ξενοδοχεία ζητείται πιστωτική κάρτα ή κάποιο ποσό ως εγγύηση το οποίο επιστρέφεται με το check out.
OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧHΣ ΒAΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟY ΔΙΑΤAΓΜΑΤΟΣ 339/1996, ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓH ΤΗΣ ΟΔΗΓIΑΣ 90/314/ΕΟΚ
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 6 Makedonias str, Halandri, Athens 15233 GR – Τel : (+30 210) 3250332 - Fax : (+30 210) 3312178
General E-mail : info@fairways.gr - Web site : www.fairways.gr
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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 (ΕΤΑΙΡΙΑΣ) 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 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 10:0017:00).
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
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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.
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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 (nonshow - 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. Διάβασα
προσεκτικά όλους τους παραπάνω όρους συμμετοχής (σύνολο 12 άρθρα) και τους οποίους αποδέχομαι προσωπικά και για λογαριασμό όλων
των ταξιδιωτών που αναφέρονται στην κράτησή μου και είμαι εξουσιοδοτημένος/η για την εγγραφή τους στο παρόν ταξίδι.
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