Μεγάλο Μαρόκο µε Ταγγέρη | Χριστούγεννα 2017
∆ιάρκεια: 10 ΗΜΕΡΕΣ

τιµή από

999€

Travel Identity
Αποκλειστικό ταξίδι που «βλέπει» το Μαρόκο απ’ άκρη σ’ άκρη µε πολλές σηµαντικές εκδροµές που σε άλλα
προγράµµατα είναι προαιρετικές ή δεν υπάρχουν καθόλου. Έπειτα από επιτόπια έρευνα διαµορφώσαµε αυτό το ταξίδι
στο Μαρόκο όπως εµείς το θέλουµε, χωρίς επιδερµικές επισκέψεις. Οι τυχεροί που θα το επιλέξουν, θα γευτούν ένα
γεµάτο πρόγραµµα, που εκµεταλλεύεται στο έπακρο το διαθέσιµο χρόνο. Ένα πλούσιο οδοιπορικό µε έρηµο και βουνά,
κάσµπες και επιβλητικές πόλεις, ζωντανές αγορές και έντονη αραβική ατµόσφαιρα.
Πιστό στα πλήρη προγράµµατα, το γραφείο µας περιλαµβάνει ηµερήσια εκδροµή στην παραθαλάσσια «Μπλε πόλη»
Εσσαουίρα, καθώς και βόλτα µε jeep στην έρηµο της Μερτζούγκα, για να αγναντέψουµε από τους αµµόλοφους την
ανατολή ή τη δύση του ήλιου. Η προσθήκη της κινηµατογραφικής Ταγγέρης, αποκάλυψη στα µάτια του ταξιδιώτη, δίνει
στο πρόγραµµα αέρα χολιγουντιανό…

Το ταξίδι σε λίγες γραµµές
Από τη δυτικόµορφη µεγαλούπολη του Μαρόκου, την Καζαµπλάνκα, ξεκινάει ένα οδοιπορικό εξερεύνησης της
βορειοαφρικανικής αυτής χώρας στα δυτικά της Σαχάρας, που τη βρέχουν η Μεσόγειος και ο Ατλαντικός.
Επισκεπτόµαστε την πρωτεύουσα Ραµπάτ, τη θρυλική Ταγγέρη, την παλιά αυτοκρατορική πρωτεύουσα Μεκνές, την
αυτοκράτειρα των πόλεων και µία από τις παλαιότερες µεσαιωνικές πόλεις του αραβικού κόσµου, τη Φεζ, χωριά όπως
το Μιντέλτ στις παρυφές του Μέσου Ατλάντα, την Ερασιντία στη σαχαριανή πλευρά του Άτλαντα, την Τινερχίρ µε µία
από τις οµορφότερες οάσεις του Νότου που καταλήγει στο Φαράγγι του Τόντρα, τη γραφική Ουαρζαζάτ, την
οχυρωµένη Εσαουίρα στις ακτές του Ατλαντικού και φυσικά την πόλη των παραµυθιών, το Μαρακές.

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ - ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ - ΜΑΡΑΚΕΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για τη δυτικόµορφη µεγαλούπολη του Μαρόκου, την Καζαµπλάνκα. Άφιξη και
µεταφορά στο Μαρακές. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.

2η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ - ΡΑΜΠΑΤ - ΤΑΓΓΕΡΗ
Τοποθετηµένο σε ένα σταυροδρόµι σηµαντικών εµπορικών δρόµων, ανάµεσα στην οροσειρά του Ατλάντα, τη Σαχάρα
και την απεραντοσύνη των νοτίων περιοχών, το Μαρακές είναι η πρωτεύουσα του Νότου και η τέταρτη µεγαλύτερη
πόλη της χώρας. Αν το πράσινο είναι το χρώµα της Φεζ και το άσπρο του Ραµπάτ, το κόκκινο είναι το χρώµα του
Μαρακές. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής µας θα θαυµάσουµε τα τείχη της πόλης, το παλάτι Μπάχια, τους κήπους
Μαζορέλ, το µιναρέ Κουτούµπια και τους τάφους των Saadi. Θα επισκεφτούµε τα σουκ µε τον µεντρεσέ Μπεν Γιουσούφ
-τη µεγαλύτερη κορανική σχολή στο Μαγκρέµπ- και φυσικά τη θρυλική κεντρική πλατεία Τζαµάα Ελ Φνα, µε τους
πολυάριθµους µικροπωλητές, τους γητευτές των φιδιών, τους ζογκλέρ, τους παραµυθάδες, τους φαρµακοτρίφτες κ.ά.
∆είπνο στο ξενοδοχείο µας και στη συνέχεια θα µεταβούµε -όσοι το επιθυµείτε- για ένα ποτό στο διάσηµο Chez Ali, για
να παρακολουθήσουµε το Φολκλορικό Fantasia Show. ∆ιανυκτέρευση.

3η ΗΜΕΡΑ: ΜΑΡΑΚΕΣ - ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΣΣΑΟΥΙΡΑ
Ολοήµερη εκδροµή στην παραθαλάσσια πόλη της Εσαουίρα. Στην περιοχή της Εσαουίρα και του Μαρακές φυτρώνουν
οι αργανιές από τις οποίες βγαίνει το πανάκριβο έλαιο Argan. Η Εσαουίρα είναι µια πόλη ντυµένη στα µπλε, η οποία
σήµερα έχει εξελιχθεί σε σηµαντικό κέντρο µαροκινής καλλιτεχνικής δηµιουργίας, µε πολλούς ζωγράφους και
καλλιτέχνες. Ανεβείτε στο κάστρο για να απολαύσετε τη θέα του ωκεανού. Επιστροφή στο Μαρακές. ∆ιανυκτέρευση.

4η ΗΜΕΡΑ: ΜΑΡΑΚΕΣ - ΟΥΑΡΖΑΖΑΤ - ΣΚΟΥΡΑ - ΕΛ ΚΕΛΑΑ ΜΑΓΚΟΥΝΑ - ΜΠΟΥΛΜΑΝ - ΝΤΑΝΤΕΣ
Πρωινή αναχώρηση µε κατεύθυνση την Οροσειρά του Ατλάντα και την Κοιλάδα Νταντές. Ο δρόµος αυτός ενώνει µια
σειρά από χαρακτηριστικά χωριά της βορινής πλευράς και διασχίζει την περιοχή της φυλής των Γκλάουα. Η διαδροµή
στο Φαράγγι Τιζίν Τίτσκα φτάνει σε υψόµετρο 2.260 µέτρων. Θα περάσουµε από πόλεις-χωριά, θα δούµε κάσµπες οχυρά και σταθµούς για τα καραβάνια και θα συναντήσουµε πωλητές ηµιπολύτιµων λίθων και απολιθωµάτων από τα
βουνά. Πρώτη µας επίσκεψη θα είναι το Άιτ Μπεν Χαντού -χωριό προστατευόµενο από την UNESCO- µε
χαρακτηριστικές κάσµπες, όπου γυρίστηκαν και πολλές κινηµατογραφικές ταινίες. Η διαδροµή από το οροπέδιο και την
«Πύλη του µεγάλου Νότου» είναι εντυπωσιακή. Λίγο έξω από την είσοδο της πόλης σε ένα κοµµάτι του οροπεδίου, που
ιδρύθηκε από τους Γάλλους λεγεωνάριους το 1920, υπήρχε µία βάση στρατιωτικής µονάδας, όπου σήµερα υπάρχουν
κινηµατογραφικά στούντιο στα οποία έχουν γυριστεί πολλές κινηµατογραφικές ταινίες και µπορείτε να τα επισκεφτείτε
προαιρετικά (Studio Atlas). Άφιξη στην Ουαρζαζάτ, που εκτείνεται στο κέντρο ενός ερηµικού οροπεδίου. Επίσκεψη
στην πόλη. Στη συνέχεια προχωράµε ανατολικά κατά µήκος της κοίτης του ποταµού Νταντές και της οµώνυµης
κοιλάδας σε µια διαδροµή ανάµεσα στα φαράγγια και στις οάσεις όπου θα συναντήσουµε δεκάδες τοπικούς οικισµούς
στην κοιλάδα των «Χιλίων Κάσµπα», µεταξύ των οποίων η Σκούρα, η Ελ Κελάα Μαγκνούν και η Μπουλµάν ντι
Νταντές. Η διαδροµή αυτή από την Ουαρζαζάτ είναι πανέµορφη, καθώς διασχίζουµε την Κοιλάδα Νταντές, που
βρίσκεται ανάµεσα στο Μεγάλο Άτλαντα και στο Τζεµπέλ Ζαχρό. Άφιξη στο ξενοδοχείο µας στην Κοιλάδα Νταντές.
∆ιανυκτέρευση.

5η ΗΜΕΡΑ: ΝΤΑΝΤΕΣ - ΤΙΝΕΡΧΙΡ - ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΟΝΤΡΑ - ΕΡΦΟΥΝΤ - ΜΕΡΤΖΟΥΓΚΑ
Πρωινή αναχώρηση µε κατεύθυνση την Τινερχίρ - µια σχετικά µεγάλη κωµόπολη χτισµένη γύρω από λόφους, δίπλα σε
µια από τις οµορφότερες οάσεις του Νότου. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται η είσοδος στο Φαράγγι του Τόντρα. Χρόνος
ελεύθερος για να απολαύσετε τον καφέ σας µε θέα τις απότοµες, βραχώδεις πλαγιές του. Συνεχίζουµε για την Ερφούντ.
Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. Για τη σηµερινή ηµέρα το γραφείο µας έχει οργανώσει µια διαφορετική
εκδροµή. Άλλη µια προσφορά του γραφείου µας, που συνήθως δίνεται προαιρετική µε το ανάλογο κόστος. Με ειδικά
jeep θα διασχίσουµε τη βραχώδη έρηµο και θα µεταφερθούµε στους ψηλούς αµµόλοφους της Μερτζούκα. Εδώ, η
περιήγηση - άνοδος γίνεται πλέον µε τα πόδια ή µε καµήλες (προαιρετικά) για µία µαγευτική πανοραµική άποψη της
ανατολής ή της δύσης του ηλίου*. Βρισκόµαστε ακριβώς στην είσοδο της απέραντης ερήµου και θα δούµε πώς ο ήλιος
χρωµατίζει τους αµµόλοφους και τις οάσεις που απλώνονται µπροστά µας. Μια εµπειρία ζωής! Επιστροφή στο
ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.
*Σηµείωση: Η εκδροµή αυτή πιθανόν να γίνει την επόµενη ηµέρα, µε την ανατολή του ήλιου (ανάλογα µε τα χρονικά
περιθώρια).

6η ΗΜΕΡΑ: ΕΡΦΟΥΝΤ - ΕΡΑΣΙΝΤΙΑ - ΜΙΝΤΕΛΤ - ΙΦΡΑΝ - ΦΕΖ
Σήµερα το πρωί θα αναχωρήσουµε για την αυτοκράτειρα των πόλεων, τη Φεζ. Στη διαδορµή µας θα δούµε την
Ερασιντία (η παλιά Ksar el Souk - οχυρό των Γάλλων λεγεωνάριων) στη σαχαριανή πλευρά του Άτλαντα κοντά στα
σύνορα µε την Αλγερία. Στη συνέχεια περνάµε από τη Μιντέλτ -ένα χαρακτηριστικό χωριό στις παρυφές του Μέσου
Ατλάντα- και το Ιφράν, όπου θα εκπλαγείτε αντικρίζοντας ένα ελβετικό χωριό µε το χιονοδροµικό κέντρο του σε µια
διαδροµή κατάφυτη από κέδρους και εντυπωσιακά τοπία. Άφιξη στη Φεζ αργά το απόγευµα. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.

7η ΗΜΕΡΑ: ΦΕΖ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ)
Σήµερα δεν έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγµατα στη Φεζ. Αν εξαιρέσει κανείς πως γύρω από το ιστορικό κέντρο έχει
απλωθεί µία σύγχρονη πόλη, η Φεζ είναι η καρδιά του Μαρόκου, το πολιτιστικό και θρησκευτικό του κέντρο. Κατά τη
διάρκεια της σηµερινής ξενάγησής µας θα δούµε τη Μεντίνα, που από το 1981 έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO
Μνηµείο Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και µαζί µε τη ∆αµασκό, το Κάιρο και το Μαρακές είναι από τις
παλαιότερες µεσαιωνικές πόλεις του αραβικού κόσµου. Εδώ θα γνωρίσουµε το Τέµενος Καραουίν, το πρώτο ισλαµικό
πανεπιστήµιο στο κόσµο, το µεντρεσέ Μπου Αϊνάνια, το σιντριβάνι Νεζαρίν, το µαυσωλείο του Μουλάι Ιντρίς, την
εβραϊκή συνοικία Ελ Μελάχ, το ανάκτορο του Χασάν Β΄ κ.ά. Ακόµη θα δούµε τα παλιά βυρσοδεψεία - βαφεία, καθώς
και το παζάρι που αφήνει άφωνο τον επισκέπτη. Τέλος, µία βόλτα στη νέα πόλη της Φεζ και από εκεί στο ξενοδοχείο
µας, θα µας προσγειώσει στο σύγχρονο κόσµο. Η Φεζ είναι ιδανική για φωτογράφηση αλλά και για αγορές.
Επωφεληθείτε από το ελεύθερο απόγευµά σας για ακόµα µία βόλτα στην πόλη. ∆ιανυκτέρευση.

8η ΗΜΕΡΑ: ΦΕΖ - ΜΕΚΝΕΣ - ΣΕΦΣΑΟΥΕΝ - ΤΑΓΓΕΡΗ
Πρωινή αναχώρηση προς την παλιά αυτοκρατορική πρωτεύουσα Μεκνές. Άφιξη και ξενάγηση στην πόλη, κατά τη
διάρκεια της οποίας θα δούµε µεταξύ άλλων τα ερείπια από το Παλάτι του Μουλάι Ισµαήλ, τις «Βερσαλλίες του
Μαρόκου» µε τα µεγαλόπρεπα τείχη, τις αυλές µε τα σιντριβάνια, την επίσης µεγαλόπρεπη πύλη Μπαµπ Ελ Μανσούρ
του 17ου αιώνα κ.ά. Συνεχίζουµε βόρεια προς τη Μεσόγειο, περνώντας από την υπέροχη Σεφσαουέν, για τον τελικό
προορισµό µας τη θρυλική Ταγγέρη. Η πόλη αυτή κατοικήθηκε από τους Φοίνικες, τους Ρωµαίους, τους Βάνδαλους,
τους Άραβες, καθώς και από αποικιακές δυνάµεις όπως Πορτογάλους, Ισπανούς, Βρετανούς και Γάλλους. Σήµερα είναι
µία κοσµοπολίτικη πολιτεία που µαγεύει τον επισκέπτη και του φέρνει στο µυαλό σκηνές από ταινίες και
µυθιστορήµατα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.

9η ΗΜΕΡΑ: ΤΑΓΓΕΡΗ - ΡΑΜΠΑΤ - ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ
Πρωινή ξενάγηση στο κάστρο και τα σουκ της Ταγγέρης. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουµε µε προορισµό την ήρεµη
παραθαλάσσια πρωτεύουσα του Μαρόκου, το Ραµπάτ, µέσα από τα τείχη της οποίας κρύβεται µία µοντέρνα πόλη, µε
πολλά σηµεία να µιλούν για το παρελθόν της. Άφιξη και περιήγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούµε
µεταξύ άλλων το Παλάτι του βασιλιά Χασάν Β’, το παλιό φρούριο Oudaya Kasbah, το Μαυσωλείο του Μοχάµεντ Ε’, το
τζαµί µε τον πύργο του Χασάν και τις κεντρικές λεωφόρους µε τις πρεσβείες. κ.ά. Μετά την ξενάγησή µας θα
αναχωρήσουµε για την Καζαµπλάνκα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.

10η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ - ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/ΛΑΡΝΑΚΑ

Πρωινή πανοραµική ξενάγηση της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούµε µεταξύ άλλων την πλατεία Μοχάµεντ
Ε’, το Βασιλικό Παλάτι, την κεντρική αγορά, θα περάσουµε έξω από το Τζαµί του βασιλιά Χασάν Β’ (στάση για
φωτογραφία, είσοδος προαιρετική), τις συνοικίες Ανφά και Κορνίς µε τα ωραία κτίρια και τα πολλά cafés. Χρόνος
ελεύθερος για βόλτα και ψώνια στο εµπορικό κέντρο της πόλης. Το απόγευµα θα µεταφερθούµε στο αεροδρόµιο της
πόλης για την πτήση της επιστροφής µας στην Αθήνα µε ενδιάµεσο σταθµό. Άφιξη στην Αθήνα αργά το βράδυ
Το παραπάνω πρόγραµµα είναι ενδεικτικό.
Ενίοτε το πρόγραµµα εκτελείται και µε αντίστροφη φορά, ανάλογα µε τις πτήσεις
Το τελικό ενηµερωτικό αποστέλλεται περίπου 3-5 ηµέρες πριν την εκάστοτε αναχώρηση.

Highlights
•
•
•
•
•

Εξερευνήστε τα πολυδαίδαλα σουκς στις µεσαιωνικές µεντίνες των αυτοκρατοριών πόλεων Φες και Μαρρακές
Απολαύστε συναρπαστικές διαδροµές µέσα από πανέµορφα ορεινά περάσµατα, γραφικά χωριά, φαράγγια, χαράδρες,
οάσεις, κάσµπες και κσούρ
Αφήστε να σας συνεπάρει το ηλιοβασίλεµα ή η ανατολή του ήλιου στους αµµόλοφους της Σαχάρας
Ζήστε την ατµόσφαιρα ατελείωτων χολιγουντιανών κυνηγητών µε µηχανές στα πολύχρωµα σοκάκια της Ταγγέρης
Αναπολήστε σκηνές από την οµώνυµη ταινία στην κοσµοπολίτικη Καζαµπλάνκα - Play it, Sam. Play "As Time Goes
By"…

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 23/12/2017 - Αναχώρηση από Αθήνα - Τιµή από 999€

Ξενοδοχείο

Τύπος ∆ωµατίου

Κόστος

Φόροι

-

Double Room

999 €

350 €

Twin Room

999 €

350 €

Triple Room

999 €

350 €

Single Room

1279 €

350 €

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 2/1/2018 - Αναχώρηση από Αθήνα - Τιµή από 999€

Ξενοδοχείο

Τύπος ∆ωµατίου

Κόστος

Φόροι

-

Double Room

999 €

350 €

Twin Room

999 €

350 €

Triple Room

999 €

350 €

Single Room

1279 €

350 €

ΠΤΗΣΕΙΣ

Αριθµός
Πτήσης

Ηµεροµηνία
Πτήσης

∆ιαδροµή
(Από Þ Προς)

Ώρα
Αναχώρησης

Ώρα Άφιξης

AZ 717

23/12/2017

ΑΘΗΝΑ - ΡΩΜΗ

05:55

07:00

AZ 874

23/12/2017

ΡΩΜΗ - ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ

13:05

15:20

AZ 875

01/01/2018

ΚΑΖΑΜΠΛΑΝΚΑ - ΡΩΜΗ

16:10

20:15

AZ 722

01/01/2018

ΡΩΜΗ - ΑΘΗΝΑ

21:50

00:50

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

Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης µε ενδιάµεσο σταθµό.
∆ιαµονή σε επιλεγµένα ξενοδοχεία 4* lux, 5* η kasbar.
Ηµιδιατροφή καθηµερινά.
Όλες οι µεταφορές, οι µετακινήσεις και οι ξεναγήσεις µε πολυτελή κλιµατιζόµενα πούλµαν.
Οι είσοδοι στα µουσεία και στους προβλεπόµενους από το πρόγραµµα χώρους.
Το Fantasia Show µε ποτό.
Η εκδροµή µε jeep 4X4 στους αµµόλοφους της Μερτζούγκα µε την ανατολή ή τη δύση του ηλίου.
Η ειδική εκδροµή στην παραθαλάσσια Εσαουίρα.
Έµπειροι τοπικοί ξεναγοί.
Έµπειρος αρχηγός/συνοδός του γραφείου µας.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Φιλοδωρήµατα (30 €).
Αναχωρήσεις από Κύπρο

•

Στις αναχωρήσεις από Λάρνακα περιλαµβάνονται οι φόροι, ο επίναυλος καυσίµων, τα φιλοδωρήµατα, τα αχθοφορικά (όπου
είναι δυνατόν), και η ειδική κυπριακή επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια χωρίς επιβάρυνση (ζητήστε µας τι περιλαµβάνει)

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Φόροι αεροδροµίων, επιβάρυνση καυσίµων, 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: 350 €

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
•

Τα ξενοδοχεία 5* στο Μαρόκο δεν ανταποκρίνονται πάντα στην πραγµατική τους κατηγοριοποίηση και στα διεθνή standards.
Συµβαίνει πολλές φορές στο Μαρόκο ένα ξενοδοχείο 4* superior να είναι πολύ καλύτερο από ξενοδοχεία 5*. Έτσι το γραφείο

•
•

µας κάνει προσπάθεια επιλογής ξενοδοχείων µε δικά του κριτήρια πραγµατικής ποιότητας, δοκιµασµένα, που θα σας
ικανοποιήσουν πλήρως.
Τα τρίκλινα δωµάτια είναι στην πραγµατικότητα δίκλινα µε προσθήκη τρίτου πτυσσόµενου κρεβατιού και δεν ενδείκνυνται για
ενήλικες.
Η αναχώρηση 23/12 περιλαµβάνει υποχρεωτικό πρωτοχρονιάτικο ειδικό δέιπνο. ??? €

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ 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 κλπ.). 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.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ, πριν την κατάθεση της προκαταβολήςσας, µε
σκοπό να καταχωρισθεί η κράτησή σας και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής σας στον φάκελό σας. Παρακαλούµε µην
παραλείψετε να µας ενηµερώσετε.

