Ινδία - Χρυσό Τρίγωνο | Χριστούγεννα 2017
∆ιάρκεια: 8 ΗΜΕΡΕΣ

τιµή από

679€

Travel Identity
Μια πολύ καλή εισαγωγή στη µυστηριακή Ινδία για τους ταξιδιώτες που την επισκέπτονται για πρώτη φορά, µια και
στην Ινδία πρέπει να πας περισσότερες από 7 φορές για να πεις απλώς ότι τη γνώρισες...
Ταξίδι που έχει πραγµατοποιηθεί εκατοντάδες φορές από το γραφείο µας, έχει περπατηθεί και αναβαθµιστεί ακόµα
περισσότερες, έτσι ώστε να αποτελεί το πιο επιτυχηµένο και ολοκληρωµένο 8ήµερο πρόγραµµα της ελληνικής αγοράς.
Μεγάλο του ατού, εκτός από τα άριστα ξενοδοχεία και τις πολλές άλλες ποιοτικές υπηρεσίες, παραµένει ο αρχηγός της
αποστολής, καθώς το γραφείο µας συνεργάζεται µε µια οµάδα άριστων αρχηγών στην Ινδία. Μόνο µε το σωστό, έµπειρο
και διαβασµένο αρχηγό µπορείτε να εντρυφήσετε σε αυτήν τη χώρα των αντιθέσεων, των χρωµάτων, των αρωµάτων,
των σάρι, των µαχαραγιάδων, των αγίων και των φακίρηδων. Γιατί να το ρισκάρετε;

Το ταξίδι σε λίγες γραµµές
Στη χώρα των αντιθέσεων, των χρωµάτων, των αρωµάτων, των σάρι, των µαχαραγιάδων, των αγίων και των φακίρηδων,
τη µυστηριακή Ινδία, θα θαυµάσουµε το µαρµάρινο ποίηµα αγάπης, το Ταζ Μαχάλ στην Άγκρα, θα εκπλαγούµε από
την καστροπολιτεία Φατεχπούρ Σικρί και τη µοναδική αρχιτεκτονική του baori στο αγροτικό χωριουδάκι Αµπανέρι, θα
καβαλικέψουµε ελέφαντες για να προσεγγίσουµε το εκπληκτικό φρούριο της Αµπέρ, θα µαγευτούµε µε την πρωτεύουσα
του Ρατζαστάν, τη «Ροζ Πόλη», την Τζαϊπούρ και το µοναδικό και παράξενο Hawa Mahal, το «Παλάτι των Ανέµων»,
και θα ολοκληρώσουµε το ταξίδι µας µε την κατ’ εξοχήν πόλη των αντιθέσεων, την πρωτεύουσα της χώρας,
το ∆ελχί, που είναι στην πραγµατικότητα όχι µία, αλλά δύο πόλεις τελείως διαφορετικές µεταξύ τους: το Παλαιό και το
Νέο ∆ελχί.

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- ∆ΕΛΧΙ
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για την πρωτεύουσα της Ινδίας, το ∆ελχί, µέσω ενδιάµεσου σταθµού.

2η ΗΜΕΡΑ: ∆ΕΛΧΙ - ΑΓΚΡΑ
Φτάνοντας νωρίς σήµερα το πρωί στο ∆ελχί θα αναχωρήσουµε οδικώς µε προορισµό την Άγκρα. Άφιξη και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.

3η ΗΜΕΡΑ: ΑΓΚΡΑ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ)
Η ηµέρα µας σήµερα είναι αφιερωµένη στο πιο γνωστό µνηµείο αγάπης αλλά και µαταιοδοξίας στον κόσµο, το Ταζ
Μαχάλ. Το εξαιρετικό αυτό κτίσµα δηµιούργησε ο σουλτάνος Σαχ Τζαχάν ως µαυσωλείο στη µνήµη της συζύγου του
Μουµτάζ Μαχάλ, η οποία πέθανε στη γέννα του 13ου παιδιού τους το 1631. Για την κατασκευή του, που ξεκίνησε την
ίδια χρονιά και ολοκληρώθηκε το 1653, συγκεντρώθηκαν οι καλύτεροι τεχνίτες και αρχιτέκτονες από την Ινδία έως την
Περσία. Το Μαυσωλείο διακρίνεται για τις τέλειες αναλογίες, τις ένθετες διακοσµήσεις και τους πολύτιµους και
ηµιπολύτιµους λίθους που χρησιµοποιήθηκαν για τη διακόσµησή του. Στη συνέχεια θα επισκεφτούµε το Κόκκινο
Φρούριο, έργο των αυτοκρατόρων Άκµπαρ, Τζαχανγκίρ και Σαχ Τζαχάν. Χτισµένο κοντά στον ποταµό Γιαµούνα,
περιβάλλεται από διπλά τείχη, το ύψος των οποίων υπερβαίνει τα 20 µέτρα. Αποτελείται από σειρά παλατιών και κήπων
συνθέτοντας µια ολόκληρη καστροπολιτεία. Εδώ ο Σαχ Τζαχάν πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του, έγκλειστος
από το γιο του Άουρaνγκαζεπ. Συνεχίζουµε την περιήγησή µας µε το Μαυσωλείο Τσίνι Κα Ραούζα. Ο Mulla Shukrullah
Shirazi ήταν πρωθυπουργός του Μογγόλου αυτοκράτορα Σαχ Τζαχάν και παράλληλα διάσηµος ποιητής µε το
ψευδώνυµο «Allami». Θέλησε να οικοδοµήσει το δικό του µαυσωλείο το 1639 και να επιµεληθεί ο ίδιος τη διακόσµηση.
Η τεχνική που επέλεξε διαχέει στο χώρο αφειδώς φωτεινά χρώµατα και σχέδια, γνωστά ως «Κα Rauza Chini».
Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.

4η ΗΜΕΡΑ: ΑΓΚΡΑ - ΦΑΤΕΧΠΟΥΡ ΣΙΚΡΙ - ΑΜΠΑΝΕΡΙ - ΤΖΑΪΠΟΥΡ
Σήµερα το πρωί θα αναχωρήσουµε οδικώς για την Τζαϊπούρ, την πρωτεύουσα της Επαρχίας Ρατζαστάν. Στη διαδροµή
µας θα επισκεφτούµε το Φατεχπούρ Σικρί, την Καστροπολιτεία του Άκµπαρ, φτιαγµένη το 1569 από κόκκινο ψαµµίτη.
Η πόλη περιλαµβάνει αίθουσα θησαυροφυλακίου, σχολείο, χώρους εκδηλώσεων, ξεχωρίζει όµως η αίθουσα του θρόνου
µε τη λίµνη που κατασκεύασε ο Άκµπαρ για το µουσικό του, οι εξαιρετικές ικανότητες του οποίου έκαναν ακόµη και τα
πουλιά να σιγούν για να ακούσουν τη µουσική του! Η πόλη εγκαταλείφθηκε 14 χρόνια µετά την ίδρυσή της, πιθανότατα
λόγω ανεπάρκειας νερού. Επόµενος σταθµός µας είναι το Αµπανέρι. Πρόκειται για µικρό, αγροτικό χωριουδάκι της
Επαρχίας Ρατζαστάν, που έχει στο εσωτερικό του ένα baori, δηλαδή έναν ταµιευτήρα νερού ιδιάζουσας αρχιτεκτονικής
µε βαθµιαία µειούµενες κλίµακες. Συνεχίζουµε για Τζαϊπούρ. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας.
∆ιανυκτέρευση.

5η ΗΜΕΡΑ: ΤΖΑΪΠΟΥΡ, ΦΡΟΥΡΙΟ ΑΜΠΕΡ (ΑΝΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΜΕ ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ, ΒΟΛΤΑ ΜΕ
ΡΙΚΣΟ, ΤΕΛΕΤΗ AARTI)
Πρώτη µας επίσκεψη σήµερα το πρωί θα είναι στο φρούριο της Αµπέρ, που αποτελούσε µέχρι το 1728 το διοικητήριο
της επαρχίας. Βρίσκεται στον οµώνυµο λόφο και η προσέγγισή του γίνεται στην πλάτη ελεφάντων! Συνεχίζουµε για το
µαρµάρινο σύµπλεγµα Μαυσωλείων των βασιλέων της Τζαϊπούρ, «Γκαϊτόρ». Το κενοτάφιο του διάσηµου µαχαραγιά
Μαντχό Σινγκ ΙΙ, που παντρεύτηκε 5 συζύγους, είχε 18 ερωµένες, αλλά δεν κατάφερε να αποκτήσει διάδοχο, κυριαρχεί
στο πρώτο προαύλιο. Φυσικά ακολουθούν και άλλα κενοτάφια βασιλέων µε σπουδαίες ιστορίες. Η ξενάγησή µας θα
συνεχιστεί στην Τζαϊπούρ, την επονοµαζόµενη και «Ροζ Πόλη». Σύµφωνα µε την παράδοση, το ροζ χρώµα συνδέεται µε
τη φιλοξενία και η πόλη πήρε το χρώµα αυτό το 1853, κατά την υποδοχή του Βρετανού πρίγκιπα Alfred. Η πόλη οφείλει
το όνοµά της, την προσεκτική ρυµοτοµία και την αρχιτεκτονική αρµονία της στο σπουδαίο αστρονόµο, µαθηµατικό και
πολεµιστή, µαχαραγιά Τζάι Σινγκ ΙΙ. Θα επισκεφτούµε το µουσείο µε τα ανεκτίµητης αξίας αντικείµενα των παλατιών
των µαχαραγιάδων και το Αστεροσκοπείο Jandar Mandar, που κατασκεύασε ο Τζάι Σινγκ ΙΙ το 1729. Θα δούµε επίσης
το έµβληµα της πόλης, την πενταώροφη πρόσοψη του Hawa Mahal, γνωστού και ως «Παλάτι των Ανέµων». Η
αρχιτεκτονική του είναι τόσο ασυνήθιστη όσο και ο λόγος για τον οποίο κατασκευάστηκε. Το παλάτι αυτό χτίστηκε το
1799 προκειµένου οι γυναίκες της βασιλικής οικογένειας να µπορούν να παρακολουθούν τις επίσηµες παρελάσεις, αλλά
και την καθηµερινή ζωή στο δρόµο, χωρίς να είναι ορατές από τους πολίτες. Η απογευµατινή µας βόλτα στην πόλη µε τα
παραδοσιακά τρίκυκλα (ρίκσο) είναι ο καλύτερος τρόπος για να πάρετε µια γεύση από το κέντρο και τις πολύχρωµες
αγορές της Τζαϊπούρ. Το ηλιοβασίλεµα θα έχουµε την ευκαιρία να παρακολουθήσουµε την ιεροτελεστία «Αάρτι», κατά
την οποία το φως από τα φυτίλια που βρέχονται από καθαρό βούτυρο ή καµφορά προσφέρεται σε µία ή περισσότερες
θεότητες, µε συνοδεία θρησκευτικών ασµάτων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.

6η ΗΜΕΡΑ: ΤΖΑΪΠΟΥΡ - ∆ΕΛΧΙ

Πρωινή αναχώρηση για την πρωτεύουσα του κράτους, το ∆ελχί. Το Παλιό και το Νέο ∆ελχί είναι στην πραγµατικότητα
δύο πόλεις που συνδέονται γεωγραφικά αλλά διαχωρίζονται κοινωνικά. Το Παλιό ∆ελχί είναι πολύβουο, αποτελούµενο
από ένα δίκτυο από στενούς δρόµους, µε φθαρµένα σπίτια και µικροσκοπικά µαγαζιά, όπου ανακατεύονται οι φωνές των
εµπόρων, οι κόρνες των αυτοκινήτων, οι βοϊδάµαξες, τα ποδήλατα, τα καρότσια και τα τρίκυκλα ποδήλατα (ρίκσο). Το
Νέο ∆ελχί εγκαινιάστηκε επίσηµα το 1931 και έχει τεράστιες λεωφόρους, όµορφα οικοδοµήµατα και καλοδιατηρηµένα
πάρκα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. Μια σύντοµη περιήγηση σε µερικά από τα αξιοθέατα της πόλης θα
µας δώσει την ευκαιρία να αποκτήσουµε µια πρώτη εικόνα της. ∆ιανυκτέρευση στο ∆ελχί.

7η ΗΜΕΡΑ: ∆ΕΛΧΙ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ)
Αρχή της σηµερινής µας ξενάγησης αποτελεί η παλιά πόλη. Θα περάσουµε από το Κόκκινο Φρούριο, ένα υπέροχο
κάστρο φτιαγµένο από κόκκινη πέτρα, αντίγραφο του αντίστοιχου στην Άγκρα, που κατασκευάστηκε στο διάστηµα
1639-1648. Σε έναν ψηλό του πύργο ο Νεχρού ύψωσε στις 15/8/1947 την τρίχρωµη σηµαία της Ανεξάρτητης Ινδίας από
τη βρετανική κυριαρχία και κάθε χρόνο την ίδια ηµέρα επαναλαµβάνεται η τελετή αυτή από τον εκάστοτε πρωθυπουργό.
Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται και το Μεγάλο Τζαµί, το Τζάµα Μαστζίντ, που αποτελεί τη θρησκευτική έδρα της
πολυπληθούς µουσουλµανικής οµάδας του Παλαιού ∆ελχί. Ακολουθούν επισκέψεις στο Rajghat, το σηµείο
αποτέφρωσης του Μαχάτµα Γκάντι µετά τη δολοφονία του το 1948. Συνεχίζουµε την ξενάγησή µας στο Νέο ∆ελχί,
περνώντας από τη δενδροφυτεµένη Λεωφόρο Rajpath µε τα εντυπωσιακά κυβερνητικά κτίρια, το Προεδρικό Μέγαρο
Ραστραπάτι Μπαβάν, το Κοινοβούλιο και την Πύλη των Ινδιών, που χτίστηκε στη µνήµη των Ινδών στρατιωτών πεσόντων στον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Θα επισκεφτούµε το κτίσµα - έµβληµα της πόλης, το Μιναρέ Κουτούµπ, µε την
περίτεχνη αρχιτεκτονική του διακόσµηση από αµµόλιθο και θα ολοκληρώσουµε την ξενάγησή µας µε την επίσκεψη στον
Τάφο του δεύτερου Μογγόλου αυτοκράτορα, του Χουµαγιούν, ένα εντυπωσιακό µαυσωλείο στα αρχιτεκτονικά σχέδια
του οποίου βασίστηκε το Ταζ Μαχάλ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.

8η ΗΜΕΡΑ: ∆ΕΛΧΙ - ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Νωρίς το πρωί θα αναχωρήσουµε για το διεθνές αεροδρόµιο Ίντιρα Γκάντι, απ’ όπου θα επιβιβαστούµε στην πτήση της
επιστροφής µας, µέσω ενδιάµεσου σταθµού. Άφιξη αυθηµερόν.
Το παραπάνω πρόγραµµα είναι ενδεικτικό.
Το τελικό ενηµερωτικό αποστέλλεται περίπου 3-5 ηµέρες πριν από την εκάστοτε αναχώρηση.

Highlights
•
•
•
•
•
•

Θαυµάστε το µαρµάρινο ποίηµα αγάπης, το Ταζ Μαχάλ, στην Αγκρα.
Ανακαλύψτε την καστροπολιτεία Φατεχπούρ Σικρί και τη µοναδική αρχιτεκτονική του baori (ταµιευτήρας νερού) στο
χωριουδάκι Αµπανέρι.
Κάντε βόλτα µε παραδοσιακά τρίκυκλα στο κέντρο και στις πολύχρωµες αγορές της µαγευτικής «Ροζ Πόλης» της Τζαϊπούρ.
Καβαλικέψτε ελέφαντες για να προσεγγίσετε το εκπληκτικό Φρούριο της Αµπέρ.
Παρακολουθήστε την ιεροτελεστία «Αάρτι» το ηλιοβασίλεµα.
Εξερευνήστε την κατ’ εξοχήν πόλη των αντιθέσεων, την πρωτεύουσα της χώρας, το ∆ελχί.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 23/12/2017 - Αναχώρηση από Αθήνα - Τιµή από 679€

Ξενοδοχείο

Τύπος ∆ωµατίου

Κόστος

Φόροι

-

Double Room

679 €

720 €

Twin Room

679 €

720 €

Triple Room

679 €

720 €

Single Room

1069 €

720 €

Extras
+ ΒΙΖΑ ΙΝ∆ΙΑΣ : 52 €

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 27/12/2017 - Αναχώρηση από Αθήνα - Τιµή από 689€

Ξενοδοχείο

Τύπος ∆ωµατίου

Κόστος

Φόροι

-

Double Room

689 €

720 €

Twin Room

689 €

720 €

Triple Room

689 €

720 €

Single Room

1079 €

720 €

Extras
+ ΒΙΖΑ ΙΝ∆ΙΑΣ : 52 €

ΠΤΗΣΕΙΣ

Αριθµός
Πτήσης

Ηµεροµηνία
Πτήσης

∆ιαδροµή
(Από Þ Προς)

Ώρα
Αναχώρησης

Ώρα Άφιξης

ΤΚ 1850

23/12/2017

ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΛΗ

14:30

17:00

ΤΚ 716

23/12/2017

ΚΩΝ/ΛΗ – ∆ΕΛΧΙ

20:50

05:15 +1

ΤΚ 717

30/12/2017

∆ΕΛΧΙ - ΚΩΝ/ΛΗ

06:55

11:25

ΤΚ 1849

30/12/2017

ΚΩΝ/ΛΗ - ΑΘΗΝΑ

13:10

13:35

Αριθµός
Πτήσης

Ηµεροµηνία
Πτήσης

∆ιαδροµή
(Από Þ Προς)

Ώρα
Αναχώρησης

Ώρα Άφιξης

ΤΚ 1850

27/12/2017

ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΛΗ

14:30

17:00

ΤΚ 716

27/12/2017

ΚΩΝ/ΛΗ – ∆ΕΛΧΙ

20:50

05:15 +1

ΤΚ 717

03/01/2018

∆ΕΛΧΙ - ΚΩΝ/ΛΗ

06:55

11:25

ΤΚ 1849

03/01/2018

ΚΩΝ/ΛΗ - ΑΘΗΝΑ

13:10

13:35

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης µε ενδιάµεσο σταθµό.
Επιλεγµένα ξενοδοχεία 5* Deluxe.
Ηµιδιατροφή καθηµερινά µέσα στα ξενοδοχεία. Περιλαµβάνονται εορταστικά δείπνα στις 24/12 ή 31/12 στα ξενοδοχεία
(µέρος της ηµιδιατροφής)
Επίσκεψη στο Μαυσωλείο «Τσίνι Κα Ραούζα» στην Άγκρα.
Επίσκεψη στα Μαυσωλεία των βασιλέων της Τζαϊπούρ «Γκαϊτόρ».
Επίσκεψη στο baori, έναν διάσηµο ταµιευτήρα νερού ιδιάζουσας αρχιτεκτονικής στο Αµπανέρι.
Επίσκεψη σε ένα δηµόσιο επαρχιακό ινδικό σχολείο.
Βόλτα στο κέντρο της Τζαϊπούρ µε τα παραδοσιακά rickshaws.
Παρακολούθηση τελετής προσευχής «Aarti»
Μετακινήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναγράφονται στο πρόγραµµα.
Τοπικός έµπειρος ξεναγός.
Έµπειρος Έλληνας αρχηγός (ανάλογα την αναχώρηση ο αρχηγός µπορεί να σας περιµένει κατά την άφιξή σας στην Ινδία).
Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
∆ωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός - βιβλίο στα Ελληνικά

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
•

•

Φόροι αεροδροµίων, επιβάρυνση καυσίµων, φιλοδωρήµατα, αχθοφορικά & επιπλέον πακέτο ασφάλειας, τα οποία
καταβάλλονται υποχρεωτικά στην Αθήνα. Επιπλέον πακέτο ασφάλειας (ατυχήµατος, απώλειας αποσκευών, δαπάνες
επαναπατρισµού λόγω ατυχήµατος ή ασθένειας, δαπάνες για έξοδα επέκτασης ταξιδιού λόγω ατυχήµατος, δαπάνες για έξοδα
επίσκεψης συγγενούς στο εξωτερικό, δαπάνες για επείγουσα επιστροφή στην Ελλάδα, απώλεια ταξιδιωτικών εγγράφων και
έξτρα καλύψεων, όπως ιατροφαρµακευτικές και νοσοκοµειακές δαπάνες, ασφάλεια προκαταβολής κ.ά.). Ζητήστε πληροφορίες
από το τµήµα κρατήσεων για την ακριβή περιγραφή των καλύψεων, το ύψος για την κάθε µια κάλυψη και τους όρους των
καλύψεων για αποφυγή παρεξηγήσεων: 720 €.
Βίζα Ινδίας: 52 € (πληροφορίες δείτε παρακάτω).

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΒΙΖΑΣ ΙΝ∆ΙΑΣ
Σας πληροφορούµε ότι η τουριστική βίζα για την Ινδία από 26/02/2016 εκδίδεται online για τα ελληνικά διαβατήρια.
Για την έκδοσή της απαιτείται να µας αποστείλετε µε e-mail ένα έγχρωµο και καθαρό αντίγραφο του διαβατηρίου σας και µια
φωτογραφία διαβατηρίου σε λευκό φόντο
Η έκδοση της βίζας δεν περιλαµβάνεται στο κόστος της εκδροµής.
Το κόστος της είναι 52 €/άτοµο
Για πληροφορίες σχετικά µε τα επιπλέον δικαιολογητικά που αφορούν σε ανήλικους και σπουδαστές, επικοινωνήστε µε το
γραφείο µας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τα προγράµµατα της Ινδίας έχουν ιδιαιτερότητες έναντι των άλλων προγραµµάτων, λόγω ιδιοµορφίας της χώρας και της ζωής
των κατοίκων της. ∆εν είναι ταξίδια ξεκούρασης ή χαλάρωσης. Ο ταξιδιώτης πρέπει να επιλέξει την Ινδία όταν έχει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για να γνωρίσει τον τρόπο ζωής των κατοίκων της, τις παραδόσεις τους και τον πολιτισµό τους.
Οι συνθήκες του ταξιδιού είναι δύσκολες: ∆ρόµοι που διανύονται αργά λόγω της µεγάλης συµφόρησης από κάθε λογής όχηµα
και ζώο, πτήσεις που ακυρώνονται χωρίς ιδιαίτερο λόγο, οπότε οι αντίστοιχες διαδροµές πρέπει να γίνουν οδικά, εξαθλιωµένοι
άνθρωποι που ζουν σε πολύ άσχηµες συνθήκες. Το ταξίδι στην Ινδία απευθύνεται στον ενηµερωµένο ταξιδιώτη. Η Ινδία είναι
µια απαιτητική χώρα που αξιώνει σεβασµό, υποµονή, ανεκτικότητα, τεντωµένες κεραίες και γερό στοµάχι!!!
Κατά τη γνώµη µας είναι µια µοναδική χώρα και το ταξίδι σε αυτήν θα µείνει βαθιά χαραγµένο στη σκέψη σας, αρκεί να είστε
προετοιµασµένοι να αποδεχτείτε τις ιδιοµορφίες της.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Παρακαλούµε να αποστείλετε φωτοτυπία του διαβατηρίου σας στο e-mail του ταξιδιωτικού συµβούλου (πωλητή), µε τον οποίο
έχετε συνοµιλήσει.
Χωρίς την άµεση αποστολή φωτοτυπίας του διαβατηρίου δεν θα µπορεί να περιληφθεί η ασφάλεια της προκαταβολής σας στην
επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια που περιλαµβάνει το γραφείο µας στα προγράµµατά του. Αν δεν έχετε e-mail, µπορείτε να
προσκοµίσετε µια φωτοτυπία του διαβατηρίου σας στα γραφεία µας.
Κράτηση γίνεται µόνο µε τα πλήρη στοιχεία σας (διεύθυνση µε ταχυδροµικό κώδικα, τηλέφωνα, e-mail κ.λπ.). Αν θέλετε να
συµπεριλάβετε και άλλα άτοµα στην κράτησή σας, θα πρέπει να µας γνωρίσετε και τα δικά τους πλήρη στοιχεία.
Η κράτησή σας είναι έγκυρη και η κατοχύρωση των προσφορών γίνεται µόνο µε κατάθεση της προκαταβολής.

