Γιορτινό Παρίσι – Ντίσνευλαντ
Πανοραμική Ξενάγηση στα Κυριότερα Αξιοθέατα του Παρισιού – Κρουαζιέρα στο Σηκουάνα με Ξενάγηση - Βόλτα &
Ξενάγηση στη Μονμάρτη – Ξενάγηση στο Μουσείο του Λούβρου – Κήποι Κεραμικού - Επίσκεψη στο Μουσείο
Αρωμάτων - Ολοήμερη Εκδρομή στη Ντίσνευλαντ – Ξενάγηση Εσωτερικά στα Ανάκτορα των Βερσαλλιών
Όλες οι Ξεναγήσεις γίνονται με Ελληνόφωνο Ξεναγό!
5 & 6 ημέρες
Αναχωρήσεις: 22/11, 29/11, 06/12, 13/12, 14/12, 21/12, 22/12, 23/12, 24/12, 26/12, 27/12, 28/12, 29/12, 30/12, 02/01 &
03/01

1η μέρα: Aθήνα – Παρίσι - Πανοραμική Ξενάγηση Πόλης
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο 2 ώρες πριν την πτήση σας και αναχώρηση για την Πόλη του Φωτός. Άφιξη στο
αεροδρόμιο του Παρισιού και μετά την παραλαβή των αποσκευών σας, θα σας περιμένει ο επίσημος ελληνόφωνος
ξεναγός μας. Μεταφορά στην πόλη και ξεκινάμε την ημέρα μας με μια πανοραμική ξενάγηση στα αξιοθέατα του
Παρισιού. Η κοσμοπολίτικη πόλη γίνεται πιο εντυπωσιακή την περίοδο των Χριστουγέννων καθώς είναι γιορτινά
στολισμένη! Θα ξεκινήσουμε από το έμβλημα της πόλης, τον Πύργο του Άιφελ και το Τροκαντερό όπου θα έχουμε
χρόνο να βγάλουμε αναμνηστικές φωτογραφίες με φόντο τα αμέτρητα σπιτάκια τύπου chalet που έχουν στηθεί για
την χριστουγεννιάτικη αγορά. Στη συνέχεια θα θαυμάσουμε την Αψίδα του Θριάμβου, τη διάσημη λεωφόρο των
Ηλυσίων Πεδίων που το βράδυ είναι γιορτινά φωτισμένη, το μικρό και το μεγάλο παλάτι, την Πλας Κονκόρντ (Πλατεία
Ομονοίας), το εντυπωσιακό κτίριο της Όπερας, τις πολυσύχναστες λεωφόρους Grands Boulevards, το Μουσείο του
Λούβρου με τις φημισμένες πυραμίδες του, τη Γαλλική Ακαδημία, το Δικαστικό Μέγαρο, τη νέα γέφυρα Ποντ Νεφ, το
Δημαρχείο. Σειρά έχει η επιβλητική Notre Dame (Παναγία των Παρισίων) καθεδρικός γοτθικού ρυθμού, με τα
περίφημα γλυπτά και το εντυπωσιακό βιτρώ, το Πάνθεον, οι πολύχρωμοι κήποι του Λουξεμβούργου, η περιοχή Σαιν
Ζερμαίν με τις καλλιτεχνικές γειτονιές και τη Σχολή Καλών Τεχνών. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση. To
βράδυ βγείτε μια βόλτα και θαυμάστε τις χριστουγεννιάτικες φωταψίες: ξεχωρίζει η λεωφόρος Champs-Elysées, που
είναι στολισμένη κατά μήκος της, από την Αψίδα του Θριάμβου (Arc de Triomphe) μέχρι την Πλατεία της Ομονοίας
(Place de la Concorde). Τα στολισμένα με χιλιάδες λαμπιόνια δέντρα σε συνδυασμό με τις πανέμορφες στολισμένες
βιτρίνες των καταστημάτων, κάνουν τη λεωφόρο ίσως το πιο διάσημο και εντυπωσιακό σημείο της πόλης.
2η μέρα: Παρίσι – Ξενάγηση Εσωτερικά στα Ανάκτορα των Βερσαλλιών - Ξενάγηση στο Μουσείο του Λούβρου –
Κήποι Κεραμικού – Επίσκεψη στο Μουσείο Αρωμάτων
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο σας. Σήμερα θα απολαύσουμε την ξενάγηση εσωτερικά στα Ανάκτορα των Βερσαλλιών με
επίσημο ελληνόφωνο ξεναγό. Τα ανάκτορα-πρότυπο των περισσοτέρων παλατιών στην Ευρώπη μας περιμένουν. Θα
επισκεφτούμε τα βασιλικά διαμερίσματα και την αίθουσα των καθρεφτών, μήκους 70 μέτρων. Στις οροφές και στους
τοίχους δεσπόζουν οι τοιχογραφίες και άλλα διάφορα έργα τέχνης από τους καλύτερους ζωγράφους της Ευρώπης
εκείνης της εποχής, με ανεκτίμητη αξία. Τα ανάκτορα των Βερσαλλιών είναι γνωστά και για τους τεράστιους κήπους
του μαζί με πολλά συντριβάνια και αγάλματα. Στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουμε την ξενάγηση στο Μουσείο του
Λούβρου, θα ξεκινήσουμε με τους πανέμορφους Κήπους που βρίσκονται ακριβώς μπροστά από το Μουσείο (Κήπους
Κεραμικού - Jardin de Tuileries), και περπατώντας ανάμεσα στα δέντρα και στα λουλούδια θα φτάσουμε στην είσοδο
του Λούβρου. Εκεί θα απολαύσουμε μια ξενάγηση σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου με περισσότερα
από 30 χιλιάδες εκθέματα και περισσότερους από 10 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο! Θα ξεναγηθούμε στην
Ελληνική και στη ρωμαϊκή πτέρυγα και θα δούμε μεταξύ άλλων και τις τρεις Βασίλισσες του Λούβρου, την Αφροδίτη
της Μήλου, τη Νίκη της Σαμοθράκης αλλά και την αινιγματική Τζοκόντα του Ντα Βίντσι. Επιπλέον θα θαυμάσουμε
πίνακες της Αναγέννησης, έργα νεοκλασικισμού και ρομαντισμού. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το Μουσείο
Αρωμάτων Fragonard, που στεγάζεται σε ένα πανέμορφο κτίριο του 19ου αιώνα, όπου θα μπορέσουμε να
γνωρίσουμε την τέχνη των γαλλικών αρωμάτων. Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος, ο ξεναγός μας θα σας δώσει οδηγίες
για τις μετέπειτα κατ’ιδίαν προαιρετικές σας δραστηριότητες. Βρίσκεστε στο κέντρο της πόλης και μπορείτε να κάνετε
βόλτα στα καταστήματα ή αν θέλετε μπορείτε να ανεβείτε στο Παλαί ντε Σαγιώ για μια μοναδική φωτογραφία του
Πύργου του Αϊφελ και αν θέλετε περπατήστε μέχρι το μεγαλοπρεπές αλλά και κομψό ατσάλινο δημιούργημα. Σχετικά
κοντά βρίσκεται το Μουσείο d’Orsay, το οποίο ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 1898 ως κτήριο κεντρικού
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σιδηροδρομικού σταθμού. Εκεί στεγάζονται εκθέματα γλυπτικής, ζωγραφικής, αντικειμένων έργων τέχνης (Objets d'
Art), αρχιτεκτονικής, φωτογραφίας και γραφικών τεχνών. Το βράδυ, για να θυμάστε για πάντα τη βραδινή ζωή του
Παρισιού, σας προτείνουμε (προαιρετικά) να παρακολουθήσετε το φαντασμαγορικό σώου του Paradis Latin, στο
θέατρο που το έχει σχεδιάσει ο Άιφελ, με πρωταγωνίστριες καλλίγραμμες χορεύτριες, με παραδοσιακό γαλλικό χορό
καν-καν, ζογκλέρ, και διασκεδαστικό showman…
3η μέρα: Παρίσι - Ολοήμερη Εκδρομή στην Παιχνιδούπολη της Ντίσνευλαντ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο σας. Σήμερα θα επισκεφτούμε τον μαγικό κόσμο των παιχνιδιών, την Disneyland, που
δημιουργήθηκε σ' ένα απέραντο χώρο με λίμνες, δάση και κανάλια, σε λιγότερο από μια ώρα από το Παρίσι.
Εντυπωσιακές παρελάσεις, παραμυθένια παλάτια και ολοζώντανες φιγούρες του Ντίσνεϋ σας μεταφέρουν στον
κόσμο της φαντασίας. Eιδικά για τις γιορτές των Χριστουγέννων, καινούρια θεάματα θα εντυπωσιάσουν μικρούς και
μεγάλους. Τα μαγικά πάρκα θα στολιστούν φέτος ήδη από τα μέσα Νοεμβρίου! Ένα γιγαντιαίο Χριστουγεννιάτικο
δέντρο θα κλέψει την παράσταση, περικυκλωμένο από παιχνιδιάρηδες χιονανθρώπους, μέσα σε μια γιορτινή
ατμόσφαιρα, ενώ νιφάδες χιονιού θα ολοκληρώνουν το μαγικό σκηνικό. Το Κάστρο της Ωραίας Κοιμωμένης
μεταμορφώνεται σε ένα φαντασμαγορικό, χιονισμένο σκηνικό, ενώ η Έλσα και η Άννα των ‘Frozen’ θα
πρωταγωνιστήσουν και φέτος! Ο αγαπημένος Άγιος Βασίλης μέσα στο ονειρικό περιβάλλον της παιχνιδούπολης
σίγουρα θα μείνει ανεξίτηλος στη μνήμη σας, ενώ θα έχετε την ευκαιρία να βγάλετε πολλές αναμνηστικές
φωτογραφίες! Πανέμορφο θέαμα η παρέλαση, όπου σκορπώντας χρώμα, μουσική και μαγεία, ο Μίκυ και οι φίλοι του
διασχίζουν το πάρκο μέσα σε μια απίστευτη γιορταστική ατμόσφαιρα, για να κλείσουν την παρέλασή τους με ένα
φαντασμαγορικό φινάλε γεμάτο λάμψη. Ταξιδέψτε με τους Πειρατές της Καραϊβικής ή τον Ιντιάνα Τζόουνς στην
‘Χώρα της Περιπέτειας’, χαθείτε στο άπειρο μ' ένα διαστημόπλοιο στο ‘Βουνό του Διαστήματος’. Ανεβείτε στα άλογα
του ‘Καρουσέλ του Λάνσελοτ’, συναντήστε τον Πινόκιο, το Ντάμπο το ελεφαντάκι, τη Χιονάτη και τους εφτά νάνους
στη ‘Χώρα της Φαντασίας’. Δίπλα στο πάρκο της Ντίσνευλαντ, ανακαλύψτε το μαγεμένο κόσμο του κινηματογράφου
και της τηλεόρασης στο Πάρκο Walt Disney Studios, το οποίο αποτελείται από 4 θεματικές ενότητες που προτείνουν
υπέροχες ατραξιόν και θεάματα που κόβουν την ανάσα. Από τα top θεάματα είναι τα Crush’s Coaster, Stitch,
Rock’n’Roller Coaster, κ.ά. Επιστροφή στο Παρίσι με όμορφες αναμνήσεις!
4η μέρα: Παρίσι – Κρουαζιέρα Στον Σηκουάνα Με Ξενάγηση – Βόλτα & Ξενάγηση Στη Γραφική Μονμάρτη
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Hμέρα στη διάθεσή σας να απολαύσετε τις χριστουγεννιάτικες αγορές. Το απόγευμα θα
μεταφερθούμε στον επιβλητικό Πύργο του Άιφελ και μαζί με τον ξεναγό μας θα απολαύσουμε την όμορφη
κρουαζιέρα στον Σηκουάνα με τα Bateaux Parisiens. Θα κυλήσουμε απαλά κάτω από θρυλικές γέφυρες και θα
ξεναγηθούμε σε γωνιές ιστορικές που δεν βλέπονται, παρά μόνο με πλοιάριο! Θα κάνουμε το γύρο από το νησάκι Ιλ
ντε λα Σιτέ και θα θαυμάσουμε την επιβλητική Παναγία των Παρισίων (Notre Dame de Paris), θαυμαστό αρχιτεκτονικό
μνημείο γοτθικού ρυθμού γνωστό και από το ομώνυμο μυθιστόρημα με τον Κουασιμόνδο. Μετά το τέλος της
κρουαζιέρας και πάντα με τη συνοδεία του ξεναγού μας θα πάμε με το μετρό στη γραφική Μονμάρτη και θα
απολαύσουμε μια βόλτα με ξενάγηση στην μποέμ συνοικία της πόλης που είναι χτισμένη πάνω στο λόφο: θα
θαυμάσουμε την εκκλησία Sacre Coeur (Bασιλική της Ιερής Καρδίας), θα περιπλανηθούμε στα γραφικά σοκάκια, θα
επισκεφτούμε την Πλατεία με τους ζωγράφους και θα πάρουμε μια γεύση από το καλλιτεχνικό Παρίσι. Η Μονμάρτη
ήταν η γειτονιά που έζησαν ο Βαν Γκογκ, ο Τουλούζ Λοτρέκ, ο Πικάσσο, των οποίων θα δούμε τα ατελιέ (εξωτερικά
γιατί πλέον είναι κατοικημένα σπίτια). Χρόνος ελεύθερος να συνεχίσετε για ποτό ή φαγητό σε κάποιο από τα όμορφα
bistrot, μπαράκια και boites της περιοχής. Η επιστροφή σας στο ξενοδοχείο γίνεται ιδίοις εξόδοις.
5η μέρα: Παρίσι – Χριστουγεννιάτικες Αγορές – Πολυκαταστήματα
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Σήμερα γευτείτε την γιορταστική ατμόσφαιρα της πόλης! Επισκεφτείτε μια από τις πολλές
χριστουγεννιάτικες αγορές που ξεφυτρώνουν σε διάφορα σημεία του Παρισιού. Χωριά του Άη Βασίλη και
παραδοσιακά μικρά ξύλινα σπιτάκια που πωλούν γιορτινά διακοσμητικά, χειροτεχνίες, δωράκια αλλά και λιχουδιές,
περιμένουν μικρούς και μεγάλους στα φαντασμαγορικά Ηλύσια Πεδία και φυσικά στο Τροκαντερό με θέα στον
Πύργο του Άιφελ, όπου λειτουργεί και παγοδρόμιο. Θα βρείτε πολλά πράγματα να αγοράσετε, από
χριστουγεννιάτικα στολίδια, μπισκότα και λιχουδιές, μοναδικά χειροποίητα αντικείμενα. Περιπλανηθείτε ανάμεσα
στις ζεστές ξύλινες καλύβες με συντροφιά μια κούπα ζεστή σοκολάτα ή ένα ποτήρι vin chaud (ζεστό κρασί).
Επίσης μπορείτε να γνωρίσετε τη γοητευτική αγορά του Παρισιού. Αξίζει να επισκεφθείτε τα πολυκαταστήματα
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Galleries Lafayette και Printemps αξιοποιώντας και τις εκπτωτικές κάρτες που σας έχουμε δώσει. Οι βιτρίνες τους είναι
τόσο εντυπωσιακά στολισμένες που θυμίζουν πανέμορφο θεατρικό σκηνικό, με ζωηρά χρώματα και κινούμενες
φιγούρες! Στο εσωτερικό των Galleries Lafayette θαυμάστε το εντυπωσιακό πανύψηλο χριστουγεννιάτικο δέντρο που
στολίζει το εσωτερικό του κτιρίου από κάτω έως την κορυφή!
Εναλλακτικά περιπλανηθείτε στην γοητευτική περιοχή Μαραί (Marais) στη δεξιά όχθη του Σηκουάνα. Εκεί βρίσκεται
το μοντέρνο και διάσημο Centre Georges Pompidou (ή αλλιώς Beaubourg), το Μουσείο Σύγχρονης & Μοντέρνας
Τέχνης. Στους 3 πρώτους ορόφους φιλοξενείται βιβλιοθήκη, ενώ το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης βρίσκεται στον
τέταρτο και πέμπτο όροφο. Εκθέτονται έργα των Πικάσο, Νταλί Καντίνσκι και πολλών άλλων, ενώ στην μπουτίκ θα
βρείτε πολλά αντικείμενα για αναμνηστικά και δώρα. Περπατώντας στα γραφικά σοκάκια θα δείτε κάποια από τα
παλαιότερα κτίρια και αρχοντικά που σώζονται στο Παρίσι, με κατεύθυνση στην αριστοκρατική Πλατεία των Βοσγίων,
όπου βρίσκεται το σπίτι του Βίκτωρος Ουγκώ. Εκεί θα βρείτε όμορφα καφέ, υπέροχους κρυφούς κήπους και
πρωτοποριακές γκαλερί. Συνεχίστε για ποτό ή φαγητό σε κάποιο από τα όμορφα bistrot, μπαράκια και boites της
περιοχής.
6η μέρα: Παρίσι - Αθήνα
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Ετοιμάζετε τα πράγματά σας (πριν τις 12) και τα τοποθετείτε στον ειδικό χώρο φύλαξης
αποσκευών του ξενοδοχείου σας. Μην ξεχάσετε να επιβεβαιώσετε την ώρα συγκέντρωσής σας για τη μεταφορά στο
αεροδρόμιο. Έχετε χρόνο ελεύθερο αναλόγως την ώρα πτήσης σας, για αγορές, φωτογραφίες, κατ’ ιδίαν επισκέψεις
σε μουσεία, κλπ. Πτήση για την Αθήνα και τέλος του όμορφου ταξιδιού σας.

Κόστος κατά άτομο
Αναχωρήσεις

22/11, 29/11,
06/12, 13/12,
14/12
AF

24/12
Special Offer
–
AF

21/12, 22/12,

Διάρκεια

5

6

6

Ξενοδοχεία

Δίκλινο

Μονόκλινο

Παιδί

Ibis Berthier Batignolles 3*

478€

620€

335€ (1 παιδί έως 12 ετών)
400€ (2 παιδιά ως 12 ετών)

Β.W Ronceray Opera
3*sup (στην Όπερα)

510€

700€

330€ (1 παιδί έως 12 ετών)

Novotel Asniers 17 4*

565€

765€

388€ (1 ή 2 παιδιά έως 16
ετών)

Millennium Paris Opera
4*sup (στην Όπερα)

660€

920€

370€ (1 παιδί έως 12 ετών)

Ibis Berthier 3*

498€

660€

300€ (1 παιδί έως 12 ετών)
419€ (2 παιδιά ως 12 ετών)

Β.W Ronceray Opera
3*sup (στην Όπερα)

595€

795€

328€ (1 παιδί έως 12 ετών)

Holiday Inn Clichy 4*

610€

848€

328€ (1 παιδί έως 12 ετών)
478€ (2 παιδιά ως 12 ετ.)* 2
connecting δωμάτια*

Meridien Etoile 4*sup

650€

948€

328€ (1 παιδί έως 12 ετών)

Millennium Paris Opera
4*sup (στην Όπερα)

730€

1.030€

338€ (1 παιδί έως 12 ετών)

Westminster Opera Place
Vendome 4*sup
(Place Vendome)

820€

1.250€

Ibis Berthier 3*

558€

718€

410€ (1 παιδί έως 12 ετών,
executive δωμάτιο)
728€ (2 παιδιά έως 12 ετών,
junior suite)
368€ (1 παιδί έως 12 ετών)
480€ (2 παιδιά έως 12 ετών)
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23/12
AF/A3

Β.W Ronceray Opera
3*sup (στην Όπερα)

638€

858€

375€ (1 παιδί έως 12 ετών)

668€

908€

368€ (1 παιδί ως 12 ετών) στο
Ηοliday Inn
445€ (1 παιδί ως 16 ετών) στο
Novotel
445€ (2 παιδιά ως 16 ετών)
family room Novotel
528€ (2 παιδιά έως 12 ετών) 2
connecting δωμάτια στο
Holiday Inn

Meridien Etoile 4*sup

698€

988€

375€ (1 παιδί έως 12 ετών)

Μillennium Opera 4* sup
(στην Όπερα)

788€

1.098€

378€ (1 παιδί έως 12 ετών)

Ηοliday Inn Clichy 4*

Novotel Paris 17, 4*

26/12
AF/A3

27/12, 28/12,
29/12, 30/12
AF

878€

1.328€

Ibis Berthier 3*

498€

628€

Β.W Ronceray Opera
3*sup (στην Όπερα)

548€

700€

338€ (1 παιδί έως 12 ετών)

Ηοliday Inn Clichy 4* ή
Novotel Paris 17, 4*

578€

778€

348€ (1 παιδί ως 12 ετών) στο
Ηοliday Inn
400€ (1 παιδί ως 16 ετών) στο
Novotel
400€ (2 παιδιά ως 16 ετών)
family room Novotel
478€ (2 παιδιά έως 12 ετ.) 2
connecting δωμάτια στο
Holiday Inn

Μeridien Etoile 4*sup

608€

848€

345€ (1 παιδί έως 12 ετών)

Μillennium Paris Opera 4*
(στην Όπερα)

678€

928€

345€ (1 παιδί έως 12 ετών)

5

6

458€ (1 παιδί έως 12 ετών,
executive δωμάτιο)
768€ (2 παιδιά έως 12 ετών,
junior suite)
335€ (1 παιδί έως 12 ετών)
420€ (2 παιδιά έως 12 ετών)

Westminster Opera Place
Vendome 4*sup
(Place Vendome)

Westminster Opera Place
Vendome 4*sup
(Place Vendome)

778€

1.158€

448€ (1 παιδί έως 12 ετών,
executive δωμάτιο)
648€ (2 παιδιά έως 12 ετών,
junior suite)

Ibis Berthier 3*

528€

728€

348€ (1 παιδί έως 12 ετών)
448€ (2 παιδιά έως 12 ετών)

Β.W Ronceray Opera
3*sup (στην Όπερα)

648€

918€

348€ (1 παιδί έως 12 ετών)

928€

368€ (1 παιδί έως 12 ετών)
498€ (2 παιδιά ως 12 ετών) 2
connecting rooms

Ηοliday Inn Clichy 4*

675€
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02/01
AF/A3

03/01
AF

5

5

Μeridien Etoile 4*sup

678€

965€

Μillennium Paris Opera 4*
(στην Όπερα)

799€

1.160€

368€ (1 παιδί έως 12 ετών)
368€ (1 παιδί έως 12 ετών)
458€ (1 παιδί έως 12 ετών,
executive δωμάτιο)
748€ (2 παιδιά έως 12 ετών,
junior suite)
348€ (1 παιδί έως 12 ετών)
440€ (2 παιδιά έως 12 ετών)

Westminster Opera Place
Vendome 4*sup
(Place Vendome)

999€

1.580€

Ibis Berthier 3*

498€

638€

Β.W Ronceray Opera
3*sup (στην Όπερα)

558€

708€

348€ (1 παιδί έως 12 ετών)

Μeridien Etoile 4*

628€

848€

368€ (1 παιδί έως 12 ετών)

Ηοliday Inn Clichy 4*

598€

760€

340€ (1 παιδί έως 12 ετών)
478€ (2 παιδιά ως 12 ετών) 2
connecting δωμάτια

Μillennium Opera 4*sup
(στην Όπερα)

698€

900€

378€ (1 παιδί έως 12 ετών)

Westminster Opera Place
Vendome 4*sup
(Place Vendome)

738€

1.058€

Ibis Berthier 3*

468€

600€

Β.W Ronceray Opera
3*sup (στην Όπερα)

520€

676€

Ηοliday Inn Clichy 4*

560€

720€

Μeridien Etoile 4*

588€

818€

655€

889€

Μillennium Opera 4*sup
(στην Όπερα)
Westminster Opera Place
Vendome 4*sup
(Place Vendome)

695€

1.028€

460€ (1 παιδί έως 12 ετών,
executive δωμάτιο)
668€ (2 παιδιά έως 12 ετών,
junior suite)
318 (1 παιδί έως 12 ετών)
398 (2 παιδιά έως 12 ετών)
328 (1 παιδί έως 12 ετών)
318 (1 παιδί έως 12 ετών)
442 (2 παιδιά ως 12 ετών)
2connecting δωμάτια
348 (1 παιδί έως 12 ετών)
€ 348 (1 παιδί έως 12 ετών)
€ 399 (1 παιδί έως 12 ετών,
executive δωμάτιο)
€ 628 (2 παιδιά έως 12 ετών,
junior suite)

Περιλαμβάνονται:
 Αεροπορικά εισιτήρια Aθήνα – Παρίσι – Αθήνα με κατευθείαν τακτικές πτήσεις της Air France & Aegean
Airlines
 4 ή 5 διαν/σεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας 3* / 4* / 4*sup
 Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά
 Μεταφορές αεροδρόμιο – ξενοδοχείο – αεροδρόμιο
 Πανοραμική ξενάγηση πόλης στα κυριότερα αξιοθέατα του Παρισιού με επίσημο ελληνόφωνο ξεναγό
 Eπίσκεψη στο Μουσείο Αρωμάτων
 Κρουαζιέρα στον Σηκουάνα με επίσημο ελληνόφωνο ξεναγό (περιλαμβάνεται το εισιτήριο του πλοίου)
 Βόλτα με ξενάγηση στη γραφική Μονμάρτη με επίσημο ελληνόφωνο ξεναγό
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Ξενάγηση στο Μουσείο του Λούβρου (στην ελληνική πτέρυγα) με επίσημο ελληνόφωνο ξεναγό
Ξενάγηση εσωτερικά στα Ανάκτορα των Βερσαλλιών με επίσημο ελληνόφωνο ξεναγό
Ολοήμερη εκδρομή στη Ντίσνευλαντ
Εκπτωτικά κουπόνια αγορών για τα πολυκαταστήματα ‘Galleries Lafayette’
Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών

Δεν περιλαμβάνονται:
 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων 165€
 Δημοτικός φόρος πληρωτέος στα ξενοδοχεία του Παρισιού και της Ντίσνευλαντ (€ 1,65 κατ’άτομο τη
διανυκτέρεσυη για 3* ξενοδοχείο / € 2,53 κατ’άτομο τη διανυκτέρευση για 4* ξενοδοχείο, τα παιδιά κάτω
των 12 ετών δεν πληρώνουν)
 Γεύματα, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, ποτά
 Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο
Ενδεικτικές τιμές εισόδων:
 Η είσοδος στη Ντίσνευλαντ για το 1 πάρκο (περίπου €80 ενήλικας / περίπου € 72 παιδί κάτω των 12 ετών),
πληρώνεται τοπικά.
 Είσοδοι στα μουσεία (Λούβρο: €25 ενήλικας / Βερσαλλίες : € 18 ενήλικας), πληρώνονται τοπικά, τα παιδιά
κάτω των 18 δεν πληρώνουν
Σημειώσεις:
 Το 5ήμερο πρόγραμμα έχει μία ελεύθερη μέρα λιγότερη
 Οι είσοδοι για τα Μουσεία του Λούβρου και των Βερσαλλιών προπληρώνονται μήνες πριν. Έτσι
εξασφαλίζουμε συγκεκριμένο ραντεβού με ξενάγηση χωρίς αναμονές. Πρέπει να δηλώσετε ότι επιθυμείτε τις
εισόδους στα μουσεία τη στιγμή της κράτησής σας στο ταξίδι. Οι τιμές για την είσοδο της Ντίσνευλαντ και για
τα μουσεία αλλάζουν αναλόγως της εποχικότητας, οι παραπάνω τιμές είναι ενδεικτικές. Ο ξεναγός σας θα
σας ενημερώσει επιτόπου για τις τιμές
 Για τους επιβάτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν με εσωτερικές πτήσεις με την Aegean, το επιπλέον κόστος
είναι 70€ το άτομο από/προς Θεσσαλονίκη και από/προς υπόλοιπα αεροδρόμια 140€ το άτομο (οι τιμές είναι
ενδεικτικές και υπόκεινται σε διαθεσιμότητα των πτήσεων)
Πτήσεις:
 17/11, 22/11, 29/11, 06/12, 13/12, 14/12, 21/12, 22/12
AF1033 ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ 06.10 – 08.45 / AF1032 ΠΑΡΙΣΙ – ΑΘΗΝΑ 20.45– 00.55
 22/12, 24/12, 02/01
AF1533 ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ 14.40 – 17.10 / AF1032 ΠΑΡΙΣΙ – ΑΘΗΝΑ 20.45 – 00.55
 22/12, 23/12
AF1033 ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ 06.10 – 08.45 / AF1532 ΠΑΡΙΣΙ – ΑΘΗΝΑ 09.40 – 13.55
 22/12
A3 612 ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ 13.30 – 16.00 / Α3 615 ΠΑΡΙΣΙ – ΑΘΗΝΑ 19.35 – 23.50
 23/12, 26/12, 02/01
Α3 610 ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ 08.35 – 11.10 / Α3 615 ΠΑΡΙΣΙ – ΑΘΗΝΑ 19.35 – 23.50
 24/12, 26/12, 27/12, 28/12, 29/12, 30/12, 03/07
AF1033 ΑΘΗΝΑ – ΠΑΡΙΣΙ 06.10 – 08.45 / AF1032 ΠΑΡΙΣΙ – ΑΘΗΝΑ 20.45 – 00.55
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ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 24/12/18 στο φαντασμαγορικό ..

Σας προτείνουμε να συμμετέχετε σε μια Παριζιάνικη βραδιά
στο ξακουστό Paradis Latin !!
Φαντασμαγορικό υπερθέαμα με επιθεώρηση πίστας, καν-καν, μπαλέτο, τραγουδιστές, ζογκλέρ,
ταχυδακτυλουργoί με…
Εορταστικό Μενού :
Αperitif Royale ‘Paradis Latin’
Σαλάτα με καπνιστό Σολομό
Χριστουγεννιάτικη Γαλοπούλα με γέμιση
Γλυκό Υule Log
Ποτά : ½ μπουκάλι κρασί, ½ μπουκάλι σαμπάνια, ½ μπουκάλι εμφ.νερό
Kαφές
Τιμή κατ’ άτομο: € 128 / Παιδική* τιμή 02 - 12 ετών: € 18
(*τα παιδάκια έχουν παιδικό μενού με κοτόπουλο, πατάτες, γλυκό και αναψυκτικά)
Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται οι μεταφορές, θέαμα με εορταστικό φαγητό & ποτά.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Δήλωση συμμετοχής μέχρι 03/12/18, λόγω περιορισμένων θέσεων.
Για τις υπόλοιπες ημερομηνίες (εκτός από τις 24/12) μπορούμε να προσφέρουμε
Α) Show και φαγητό : € 105 κατ’ άτομο, Παιδική τιμή: δωρεάν (02-12 ετών).
Το μενού περιλαμβάνει:
Aperitif
Hand sliced smoked salmon
Chicken fricassee zucchini flan
Apple tart and caramel sauce
Ποτά :1/2 μπουκάλι κρασί Bordeaux, 1/4 μπουκάλι σαμπάνια
Παιδικό Μενού (-12 years old)
Niçoise salad ,Roasted chicken, French fries, Ice Cream
Το παιδικό μενού περιλαμβάνει αναψυκτικά απεριόριστα (αντί κρασιών και σαμπάνιας).
Β) Show με ποτό : € 70 (show στις 21.30 μμ. + 1 ποτήρι σαμπάνια ή 2 αναψυκτικά) /
Παιδική τιμή : δωρεάν (02-12 ετών ) με αναψυκτικά μόνο.
Προσοχή ! Oι παραπάνω τιμές για το Paradis Latin είναι ειδικές και ισχύουν μόνο με προ-αγορά από το Γραφείο μας,
με την κράτησή σας. Μεταφορές από και προς το ξενοδοχείο σας περιλαμβάνονται μόνο για τις 24/12.
Για τις υπόλοιπες ημερομηνίες οι μεταφορές γίνονται με δικό σας μέσον.
Γενικές σημειώσεις εξωτερικού:
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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 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
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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
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.
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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
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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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