Νότια Αφρική | Garden Route, Καταρράκτες Βικτώρια,Μποτσουάνα |
Χριστούγεννα 2017 - Πρωτοχρονιά 2018
∆ιάρκεια: 16 ΗΜΕΡΕΣ

τιµή από

3390€

Travel Identity
Το πληρέστερο ταξίδι σε χώρες της Νότιας Αφρικής που προτάθηκε ποτέ. Ένα δοκιµασµένο, καλοδουλεµένο ταξίδι που
απέσπασε διθυράµβους. Με ένα ανεπανάληπτο οδοιπορικό από το Γιοχάνεσµπουργκ στο Ντέρµπαν µέσα από το Εθνικό Πάρκο
Κρούγκερ, τη Σουαζιλάνδη και τη Ζούλουλαντ καλύπτει απλόχερα τις σηµαντικότερες οµορφιές της, συνδυάζοντας πολιτιστικά,
ιστορικά, λαογραφικά και φυσιολατρικά στοιχεία. Γνωστό για τα πλήρη προγράµµατά του, το γραφείο µας δεν παραλείπει την
επίσκεψη των Καταρρακτών. Η προσθήκη της ∆ιαδροµής των Κήπων, µίας από τις οµορφότερες διαδροµές στον πλανήτη,
προσφέρει έναν αξέχαστο επίλογο σε ένα συναρπαστικό οδοιπορικό.
Ζήστε στιγµές ανεπανάληπτες στην αφρικανική γη!!!

Το ταξίδι σε λίγες γραµµές
Ένα συναρπαστικό οδοιπορικό στη Νότια Αφρική, το οποίο περιλαµβάνει την «πόλη του χρυσού», το υπερσύγχρονο
Γιοχάνεσµπουργκ, την «πόλη της ζακαράντας», τη γλυκιά Πραιτώρια, το κοσµοπολίτικο Κέιπ Τάουν, που θεωρείται µία από τις
οµορφότερες πόλεις του κόσµου, το περίφηµο Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, την περιοχή των Ζουλού, τη Σουαζιλάνδη, το
γοητευτικό Ντέρµπαν, ένα ολοήµερο σαφάρι στο παγκοσµίως γνωστό Πάρκο Κρούγκερ καθώς και την περίφηµη ∆ιαδροµή των
Κήπων (Garden Route), µία από τις ωραιότερες διαδροµές του κόσµου, µε συνεχείς εναλλαγές τοπίου.
Το ταξίδι µας αυτό περιλαµβάνει επίσης τους µοναδικούς Καταρράκτες Βικτώρια και µας δίνει τη δυνατότητα για ακόµα ένα
σαφάρι στο περίφηµο πάρκο Τσόµπε της Μποτσουάνας.

1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΚ
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση µέσω ενδιάµεσου σταθµού για το Γιοχάνεσµπουργκ, την «Πόλη του Χρυσού» της
Νότιας Αφρικής.

2η ΗΜΕΡΑ: ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ (ΣΟΒΕΤΟ, ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΠΑΡΧΑΪΝΤ )
Άφιξη στο Γιοχάνεσµπουργκ, µια υπερσύγχρονη και δυναµική πόλη, στην οποία δεσπόζουν οι ουρανοξύστες - ένα Μανχάταν
στην καρδιά της Αφρικής. Σύντοµη περιήγηση στην πόλη, όπου θα γνωρίσουµε την οικονοµική, βιοµηχανική και εµπορική
πρωτεύουσα της χώρας. Στη συνέχεια θα επισκεφτούµε το περίφηµο µουσείο του Απαρχάιντ. Στις αίθουσες του µουσείου
υπάρχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό, ταινίες ντοκουµέντα, προσωπικά αντικείµενα αλλά και καλλιτεχνικές δηµιουργίες που
εξιστορούν την πιο µελανή σελίδα στην Ιστορία της χώρας από το 1948 - 1994. Στη συνέχεια θα επισκεφτούµε το Σοβέτο όπου
θα δούµε το σπίτι του Νέλσον Μαντέλα και το µνηµείο Hector Pieterson. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας.
∆ιανυκτέρευση.

3η ΗΜΕΡΑ: ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ)
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση για την Πόλη των Καταρρακτών της Ζιµπάµπουε. Ένα από τα σηµαντικότερα αξιοθέατα
της Αφρικής, οι Καταρράκτες Βικτώρια, απλώνονται σε πλάτος 1.700 µέτρων και πέφτουν από ύψος 90 έως 107 µέτρων στο
Φαράγγι του Ζαµβέζη. «Ο καπνός που βρυχάται», έτσι ονόµαζαν οι ιθαγενείς τον υδάτινο αυτό γίγαντα. Το πέπλο της οµίχλης
που σχηµατίζεται από την πτώση των νερών είναι ορατό από απόσταση 40 χιλιοµέτρων. Οι καταρράκτες ανακαλύφθηκαν από το
Λίβινγκστον στις 16/11/1855, ο οποίος θαυµάζοντας την οµορφιά του τοπίου έγραψε: «Τέτοια όµορφη θέα πρέπει να ατένιζαν οι
άγγελοι στο πέταγµά τους» και τους έδωσε το όνοµα της βασίλισσάς του, της Βικτωρίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας.
∆ιανυκτέρευση.

4η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ - ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΟΜΠΕ (ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ)
Ολοήµερη εκδροµή σε ένα από τα πιο δηµοφιλή πάρκα της Αφρικής, το Τσόµπε, στη γειτονική Μποτσουάνα όπου θα
πραγµατοποιήσουµε
χερσαίο
και
εν
πλω
σαφάρι.
Περιγραφή εκδροµής: Οδική αναχώρηση για την Μποτσουάνα, µία από τις πιο πλούσιες σε χλωρίδα και πανίδα χώρες της
Αφρικής, και σε ένα από τα πιο ποικιλόµορφα πάρκα της, το Πάρκο Τσόµπε, όπου θα έχουµε την ευκαιρία να απολαύσουµε ένα
εκπληκτικό πλωτό σαφάρι στον ποταµό Ζαµβέζη και στη συνέχεια µε Jeep στο χερσαίο κοµµάτι του. Μια εµπειρία που
πραγµατικά θα σας εντυπωσιάσει. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας στη Ζιµπάµπουε αργά το απόγευµα. ∆ιανυκτέρευση.

5η ΗΜΕΡΑ: ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ) - ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ
Μετάβαση στο αεροδρόµιο, απ’ όπου θα πετάξουµε για το Γιοχάνεσµπουργκ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση

6η ΗΜΕΡΑ: ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΠΡΑΙΤΟΡΙΑ - ΧΕΪΖΙΒΙΟΥ
Πρωινή αναχώρηση για την πραιτόρια, «την πόλη της ζακαράντας». Περιήγηση στην πόλη µε τα µνηµειώδη κτίρια που
περιβάλλουν την Πλατεία του Καθεδρικού Ναού, το Άγαλµα του Κρούγκερ, το Ανάκτορο της ∆ικαιοσύνης, το Κοινοβούλιο και
το επικό Μνηµείο των Πρωτοπόρων (δεν περιλαµβάνεται η είσοδος). Στη συνέχεια οδική αναχώρηση µέσω µιας πανέµορφης
διαδροµής για την περιοχή Χέιζιβιου, που αποτελεί το κέντρο εξόρµησης για τα σαφάρι στο Πάρκο Κρούγκερ. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση

7η ΗΜΕΡΑ: ΧΕΪΖΙΒΙΟΥ - ΣΑΦΑΡΙ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΟΥΓΚΕΡ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΤΣΑΜΟ ΣΟΥΑΖΙΛΑΝ∆Η
Η σηµερινή ηµέρα θα µας χαρίσει ανεπανάληπτες εµπειρίες µε το σαφάρι µας στο Εθνικό Πάρκο Κρούγκερ. Πρόκειται για ένα
από τα µεγαλύτερης βιοποικιλότητας πάρκα της Αφρικής. Ειδικοί λένε πως αν σε όλη την Αφρική εξαφανιστούν τα ζώα από
έλλειψη τροφής και τους λαθροκυνηγούς, στο Πάρκο Κρούγκερ θα υπάρχουν ακόµη. Θα µας δοθεί η ευκαιρία να θαυµάσουµε
από κοντά τα ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον. Μετά το σαφάρι µας θα αναχωρήσουµε για τη Σουαζιλάνδη, ένα ανεξάρτητο
µικρό βασίλειο. Κατά τη διάρκεια της διαδροµής µας θα κάνουµε µια στάση στο πολιτιστικό χωριό Ματσάµο γνωρίσουµε από
κοντά τις συνήθειες, τα ήθη και έθιµα της τοπικής φυλής , να δούµε από κοντά τα παραδοσιακά τους σπίτια, αλλά και να
παρακολουθήσουµε µια παράσταση µε τοπικούς χορούς και τραγούδια. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας στη Σουαζιλάνδη.
∆ιανυκτέρευση.

8η ΗΜΕΡΑ: ΣΟΥΑΖΙΛΑΝ∆Η - ΧΛΟΥΧΛΟΥΕ (ΖΟΥΛΟΥΛΑΝΤ)
Το πρωί επισκεπτόµαστε το εργαστήρι των φηµισµένων κεριών της Σουαζιλάνδης και την υπαίθρια τοπική αγορά. Στη συνέχεια
αναχώρηση για το Κουαζούλου Νατάλ, την επαρχία της φυλής των Ζουλού, όπου θα απολαύσουµε ακόµα ένα σαφάρι στο
Πάρκο Χλουχλούε, γνωστό για το πρόγραµµα προστασίας του λευκού ρινόκερου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας.
∆ιανυκτέρευση.

9η ΗΜΕΡΑ: ΧΛΟΥΧΛΟΥΕ - ΝΤΕΡΜΠΑΝ
Πρωινή αναχώρηση για την παραθαλάσσια πόλη του Ντέρµπαν. Άφιξη και περιήγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας
θα περάσουµε από το εντυπωσιακό ∆ηµαρχείο στην Πλατεία Φράνσις Φέργουελ, τον αναπαλαιωµένο σιδηροδροµικό σταθµό,
την ινδική αγορά καθώς και από το λιµάνι της πόλης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.

10η ΗΜΕΡΑ: ΝΤΕΡΜΠΑΝ - ΠΟΡΤ ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ - ΕΘΝΙΚΟΣ ∆ΡΥΜΟΣ ΤΣΙΤΣΙΚΑΜΑ - ΝΑΪΣΝΑ
Μεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση για το Πορτ Ελίζαµπεθ, τη µεγαλύτερη πόλη της επαρχίας του Ανατολικού Ακρωτηρίου,
µε την ωραία αρχιτεκτονική και τις µαγευτικές παραλίες. Μια πόλη που πρωτοεποίκησαν οι Πορτογάλοι και στη συνέχεια ήρθαν
οι Ολλανδοί και οι Άγγλοι. Επιβίβαση στο πούλµαν και ξεκινάµε την περίφηµη «∆ιαδροµή των Κήπων», µία από τις πιο
όµορφες διαδροµές του κόσµου µε συνεχείς εναλλαγές τοπίων. Στάση και επίσκεψη στον Εθνικό ∆ρυµό Τσιτσικάµα, µια
περιοχή απαράµιλλης οµορφιάς, όπου µπορείτε να περπατήσετε σε µονοπάτια και να περάσετε κρεµαστές γέφυρες,
απολαµβάνοντας την πλούσια βλάστηση της περιοχής, καταλήγοντας στον Ινδικό Ωκεανό. Τελικός προορισµός µας η
παραθαλάσσια πόλη Νάισνα (Knysna). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.

11η ΗΜΕΡΑ: ΝΑΪΣΝΑ - ΜΟΣΕΛ ΜΠΕΪ - ΤΖΟΡΤΖ
Πρωινή αναχώρηση για την πόλη - λιµάνι Μόσελ Μπέι, στο δυτικό άκρο του Garden Route, εκεί όπου αποβιβάστηκε ο
Πορτογάλος εξερευνητής Βαρθολοµαίος Ντιάζ στον πρώτο του περίπλου στην Αφρική. Θα επισκεφτούµε το τοπικό Ναυτικό

Μουσείο και θα έχουµε χρόνο ελεύθερο για µια βόλτα στην πόλη. Μεταφορά στην πόλη Τζορτζ, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
και διανυκτέρευση.

12η ΗΜΕΡΑ: ΜΟΣΕΛ ΜΠΕΪ - ΣΒΕΛΛΕΝΤΑΜ - ΧΕΡΜΑΝΟΥΣ - ΚΕΪΠ ΤΑΟΥΝ
Συνεχίζουµε σήµερα τη µαγευτική µας διαδροµή µε προορισµό το Κέιπ Τάουν. Πρώτος µας σταθµός η χαριτωµένη ιστορική
ολλανδική πόλη Σβέλλενταµ, µε την κλασική αρχιτεκτονική των Κάτω Χωρών. Αµέσως µετά θα σταµατήσουµε στην παραλιακή
πόλη Hermanus, διάσηµη για τις επισκέψεις των φαλαινών και τους παρατηρητές που συρρέουν εκεί από όλο τον κόσµο (Ιούλιο
µε Νοέµβριο). Απογευµατινή άφιξη στο Κέιπ Τάουν, την πιο κοσµοπολίτικη πόλη της χώρας, που θεωρείται σαν µία από τις
οµορφότερες πόλεις του κόσµου. Είναι η δεύτερη σε µέγεθος πόλη της Νότιας Αφρικής µετά το Γιοχάνεσµπουργκ και η
παλαιότερη αποικία των Ευρωπαίων στο νότιο τµήµα της αφρικανικής ηπείρου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας.
∆ιανυκτέρευση.

13η ΗΜΕΡΑ: ΚΕΪΠ ΤΑΟΥΝ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ)
Μία πόλη στην άκρη µιας ηπείρου δεν σηµαίνει πάντα πως είναι µια ξεχασµένη πόλη. Στην περίπτωση µάλιστα του Κέιπ Τάουν
συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Κοσµοπολίτικο, γεµάτο ζωή και χρώµατα, το Κέιπ Τάουν και η ευρύτερη περιοχή του
Ακρωτηρίου συνδυάζουν την ιστορία µε το µέλλον του τόπου. Ξενάγηση της πόλης κατά τη διάρκεια της οποίας θα ανεβούµε µε
το τελεφερίκ (καιρού επιτρέποντος) στην κορυφή του επίπεδου Τέιµπλ Μάουντεν, όπου από ύψος 1.088 µέτρων θα
απολαύσουµε µια πανοραµική θέα της πόλης αλλά και θα θαυµάσουµε τα υποβλητικά βραχώδη τοπία της περιοχής. Στη
συνέχεια κατηφορίζουµε στην παλιά πόλη όπου θα δούµε όλα τα ιστορικά της µνηµεία, όπως το Κάστρο, την Ολλανδική
Εκκλησία, το παλιό ∆ηµαρχείο, την τοπική Βουλή, το Προεδρικό Μέγαρο, τη γραφική συνοικία των Μαλαισίων µε τα
πολύχρωµα τζαµιά, καθώς και την εκπληκτική αποβάθρα του λιµανιού. ∆ιανυκτέρευση.

14η ΗΜΕΡΑ: ΚΕΪΠ ΤΑΟΥΝ (ΝΗΣΙ ΝΤΟΥΙΚΕΡ/ΦΩΚΙΕΣ, ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΑΛΗΣ ΕΛΠΙ∆ΑΣ,
ΜΠΟΥΛΝΤΕΡ/ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΙ)
Πρωινή αναχώρηση µέσω µιας εντυπωσιακής παραλιακής διαδροµής προς τις εσχατιές της αφρικανικής ηπείρου, στο περίφηµο
Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας. Θα περάσουµε από τα κοσµοπολίτικα προάστια της πόλης µε κατεύθυνση το Χάουτ Μπέι, για
να επιβιβαστούµε στο ειδικό πλοιάριο προς το Νησί Ντούικερ, όπου θα δούµε αποικίες από φώκιες και κορµοράνους.
Συνεχίζουµε τη διαδροµή µας από το µοναδικής οµορφιάς πέρασµα Τσάπµαν µε κατεύθυνση το προστατευόµενο πάρκο του
Ακρωτηρίου. Αφού απολαύσουµε από το νοτιοδυτικότερο άκρο της Αφρικής το αγκάλιασµα του Ατλαντικού µε τον Ινδικό
Ωκεανό, κατευθυνόµαστε στο Μπούλντερ, όπου θα δούµε την αποικία των πιγκουίνων της άµµου. Επιστροφή αργά το απόγευµα
στο Κέιπ Τάουν. ∆ιανυκτέρευση.

15η ΗΜΕΡΑ: ΚΕΪΠ ΤΑΟΥΝ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ
Πρωινό ελεύθερο για µια βόλτα στην πόλη ή για τα τελευταία ψώνια σας. Μεταφορά στο αεροδρόµιο και απογευµατινή πτήση
για την Αθήνα µέσω ενδιάµεσου σταθµού.

16η ΗΜΕΡΑ: ΑΦΙΞΗ ΣΕ ΑΘΗΝΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Άφιξη γεµάτοι από εντυπώσεις που θα µας συνοδεύουν σε όλη µας τη ζωή.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 22/12/2017 - Αναχώρηση από Αθήνα - Τιµή από 3390€

Ξενοδοχείο

Τύπος ∆ωµατίου

Κόστος

Φόροι

-

Double Room

3390 €

890 €

Twin Room

3390 €

890 €

Triple Room

3390 €

890 €

Single Room

4270 €

890 €

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 24/12/2017 - Αναχώρηση από Αθήνα - Τιµή από 3390€

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ξενοδοχείο

Τύπος ∆ωµατίου

Κόστος

Φόροι

-

Double Room

3390 €

890 €

Twin Room

3390 €

890 €

Triple Room

3390 €

890 €

Single Room

4270 €

890 €

Αριθµός
Πτήσης

Ηµεροµηνία
Πτήσης

∆ιαδροµή
(Από - Προς)

Ώρα
Αναχώρησης

Ώρα
Άφιξης

TK 1844

22/12/2017

ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ

21:55

00:35

TK 42

23/12/2017

ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ

02:25

11:25

TK 45

05/01/2018

ΚΕΪΠ ΤΑΟΥΝ ΚΩΝ/ΠΟΛΗ

17:50

05:50

TK 1845

06/01/2018

ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ

08:45

09:10

Αριθµός
Πτήσης

Ηµεροµηνία
Πτήσης

∆ιαδροµή
(Από - Προς)

Ώρα
Αναχώρησης

Ώρα
Άφιξης

TK 1844

24/12/2017

ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ

21:55

00:35

TK 42

25/12/2017

ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ

02:25

11:25

TK 45

07/01/2018

ΚΕΪΠ ΤΑΟΥΝ ΚΩΝ/ΠΟΛΗ

17:50

05:50

TK 1845

08/01/2018

ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΘΗΝΑ

08:45

09:10

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης µε ενδιάµεσο σταθµό.
Ξενοδοχεία 4 & 4* sup.
Ηµιδιατροφή καθηµερινά ( βραδινό ) µέσα στα ξενοδοχεία και όχι σε τοπικά εστιατόρια – εκτός από το γεύµα στο πάρκο
Τσόµπε που είναι κατά τη διάρκεια του σαφάρι.
Περιηγήσεις, µετακινήσεις, ξεναγήσεις, σαφάρι όπως αναγράφονται στο πρόγραµµα.
Τοπικός ξεναγός.
Έµπειρος Έλληνας αρχηγός.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
∆ωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός - βιβλίο στα Ελληνικά
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, βίζες, 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: 890€.
¨

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ
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 προκαταβολής σας, µε
σκοπό να καταχωρηθεί η κράτησή σας και στη συνέχεια το ποσό της κατάθεσής σας στον φάκελό σας. Παρακαλούµε µην
παραλείψετε να µας ενηµερώσετε. Για την αποφυγή κάθε ταλαιπωρίας σας, παρακαλούµε ελέγχετε το ηµερήσιο πιστωτικό όριο
συναλλαγών των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών σας, πριν προβείτε στην όποια συναλλαγή µε το γραφείο µας.

