ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΛΒΕΤΙΑ – ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ
ΖΥΡΙΧΗ, ΛΟΥΚΕΡΝΗ, ΒΕΡΝΗ, ΣΑΙΝ ΜΟΡΙΤΖ, ΝΤΑΒΟΣ

5 ημέρες αεροπορικώς
24-28/12/2017
Από Ηράκλειο

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΖΥΡΙΧΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ζυρίχη. Άφιξη και θα δούμε τη Γοτθική Εκκλησία Φραουμίνστερ, την
εκκλησία του Αγίου Πέτρου, το Δημαρχείο, την Όπερα και το μοντέρνο κτίριο Λε Κουρμουζιέ. Στη συνέχεια τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. Xρόνος ελεύθερος.

2η ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ / ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ (55 χλμ.) - ΣΑΙΝΤ ΓΚΑΛΕΝ (90 χλμ.) - ΛΙΜΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ
(45 χλμ.) - ΖΥΡΙΧΗ (70 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για τους καταρράκτες του Ρήνου, τους πιο εντυπωσιακούς σε όγκο νερού καταρράκτες της
Ευρώπης. Στη συνέχεια επίσκεψη στην πανέμορφη λίμνη Κωστάντζας όπου θα επισκεφθούμε το Σαιντ Γκάλεν με τα
πανέμορφα σπίτια του 17ου και 18ου αιώνα, την εκκλησία του Αγίου Λαυρεντίου, την πλατεία Μάρκπλατς. Επιστροφή
στη Ζυρίχη.
3η ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΒΕΡΝΗ (120 χλμ.) - ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ (60 χλμ.) - ΖΥΡΙΧΗ (55 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για τη Βέρνη, χτισμένη στην καμπή του ποταμού Άαρ. Στην περιήγηση της πόλης θα δούμε τον
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βικεντίου, το Κυβερνητικό Μέγαρο και το Δημαρχείο. Λίγος χρόνος ελεύθερος στα γραφικά
στενά του ιστορικού κέντρου. Αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Ιντερλάκεν. Θα περπατήσουμε στη λεωφόρο Χέεβεκ με
τις καρυδιές και τις ινδικές καστανιές. Επιστροφή στη Ζυρίχη
4η ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΚΟΥΡ (120 χλμ.) - ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ - ΣΑΙΝ ΜΟΡΙΤΖ & ΝΤΑΒΟΣ ΖΥΡΙΧΗ (148 χλμ.)
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη. Προτείνουμε ολοήμερη εκδρομή στο παγκοσμίου φήμης χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ
με τα γραφικά σαλέ και τα πολυτελή ξενοδοχεία. Μετά από μια θαυμάσια διαδρομή φθάνουμε στο Chur. Με το Αλπικό
τρένο express φθάνουμε στο Σαιν Μόριτζ. Στη συνέχεια αναχώρηση με το τρένο για το κοσμοπολίτικο Νταβός. Χρόνος
ελεύθερος. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη.
5η ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΖΥΡΙΧΗ (52 + 52 χλμ.) - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση για τη Λουκέρνη με την ξύλινη σκεπαστή μεσαιωνική γέφυρα Καπελμπρίκε που απεικονίζει την
ιστορία της πόλης σε 120 πίνακες ζωγραφισμένους σε ξύλο, το παλιό Δημαρχείο και το λιθόστρωτο ιστορικό κέντρο. Στη
συνέχεια αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Ζυρίχης για την πτήση επιστροφής.

Περιλαμβάνονται :
• Αεροπορικά εισιτήρια με πτήσεις της ELLINAIR.
• Μετακινήσεις με πολυτελή υπερυψωμένα πούλμαν του γραφείου μας.
• Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο εξωτερικού.
• Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας.
• Πρωινό καθημερινά στα ξενοδοχεία.
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
• Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας.
• Φ.Π.Α.
• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής /επαγγελματικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται :
• Φόροι αεροδρομίων 160 €.
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, και γενικά όπου απαιτείται.
• Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
Παρατηρήσεις:
- Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

Πτήσεις με ELLINAIR:
24/12 ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
24/12 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΖΥΡΙΧΗ
28/12 ΖΥΡΙΧΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
28/12* (προς 29/12) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ
* Περιλαμβάνει 8kg χειραποσκευή και βαλίτσα 20 kg ανά άτομο.

Ξενοδοχεία

Δίκλινο

Μονόκλινο

Παιδιά

Διατροφή

Φόροι

Courtyard Marriott Zurich Nord 4*

639 €
689 €

+195 €
+240 €

379 €
379 €

Πρωινό
Πρωινό

160 €

Renaissance Zurich Tower 5*

Οι τιμές είναι early booking και ισχύουν για περιορισμένο αριθμό κρατήσεων στη συνέχεια αυξάνονται κατά 30 € κατά άτομο.

Σημειώσεις:
* Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα
πραγματοποιηθούν
* Early Booking: Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο αριθμό κρατήσεων
** Στο πακέτο των Ατομικών ταξιδιών περιλαμβάνονται:
Αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας με πρωινό & μεταφορές από και προς το
Αεροδρόμιο προορισμού
Γενικές σημειώσεις
_Όλες οι τιμές είναι κατ’ άτομο. Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με προσθήκη μιας επιπλέον κλίνης.
_Οι τιμές των αεροπορικών ναύλων και φόρων αεροδρομίων έχουν υπολογιστεί με σημερινή ημερομηνία και
άπτονται της αποκλειστικής ευθύνης των αεροπορικών εταιριών για την προσαρμογή τους.
_Το γραφείο δεν ευθύνεται για τυχόν αύξηση ή διαφοροποίηση των τιμών, λόγω διεθνών καταστάσεων. Σε
περίπτωση αύξησης των τιμών των ξενοδοχείων, αεροπορικών εταιριών, φόρων αεροδρομίων, προσαύξηση
καυσίμων, οι τιμές θα αναπροσαρμοστούν.
_Οι παιδικές τιμές ισχύουν όταν τα παιδιά είναι 2-12 ετών και μοιράζονται το ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες.
_Τα ωράρια των πτήσεων που αναγράφονται είναι ενδεικτικά και υπάρχει ενδεχόμενο αναπροσαρμογής τους.
_Η εταιρία έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει το ξενοδοχείο με κάποιο άλλο ίδιας κατηγορίας.
_Σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς τα δωμάτια παραλαμβάνονται την ημέρα της άφιξης στις 14:0015:00 και παραδίδονται στην αναχώρηση στις 11:00-12:00.
_Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της αεροπορικής εταιρίας, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο.
_Ο πελάτης υποχρεούται να υπογράψει την ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ.
_Στις ναυλωμένες πτήσεις κάθε επιβάτης δικαιούται μια αποσκευή 20kg και μια χειραποσκευή 5 kg.
_Οι κάτοχοι ελληνικών διαβατηρίων ταξιδεύον με ταυτότητα νέου τύπου ή διαβατήριο σύμφωνα με τη
συμφωνία Shengen. Οι κάτοχοι ξένων διαβατήριών πρέπει να επικοινωνούν με τις αντίστοιχες πρεσβείες. Τα
παιδιά κάτω των 12 ετών ταξιδεύον μόνο με διαβατήριο.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ σε οργανωµένο ταξίδι (Σύµφωνα µε το Π∆. 339 / 1996)
Οι Γενικοί Όροι ρυθµίζουν τις ευθύνες και υποχρεώσεις του Πελάτη (στο εξής Ταξιδιώτης), για συµµετοχή σε οργανωµένο ταξίδι (πακέτο ταξιδιωτικών υπηρεσιών µεταφοράς και
µιας τουλάχιστον διανυκτέρευσης) και του Ταξιδιωτικού Γραφείου (στο εξής Εταιρία), το οποίο πωλεί ή προσφέρει προς πώληση ταξίδια. Η έννοια του "ταξιδιώτη" ως
αντισυµβαλλόµενου εννοείται στο εξής και για τους φορείς ή Εταιρείες που καλύπτουν οικονοµικά, µέλη, µαθητές, εργαζόµενους ή άλλους που έχουν οποιαδήποτε σχέση µαζί
τους και µε τους οποίους είναι από κοινού υπεύθυνοι για την τήρηση και αποδοχή των πιο κάτω όρων.
Ο κάθε ταξιδιώτης και οι συνταξιδιώτες που καλύφθηκαν οικονοµικά από αυτόν, καθώς και οι συµµετέχοντες µέσω Εταιρειών, Συλλόγων, Ενώσεων, Σχολών και άλλων φορέων,
δέχονται αυτόµατα µε τη συµµετοχή τους και τους πιο κάτω όρους τους οποίους διάβασαν, κατανόησαν και συµφωνούν να τηρήσουν.
Σε "ειδικά ταξίδια", όπως ταξίδια Εκθέσεων, Εταιρικά ταξίδια, Συνεδρίων, Χιονοδροµικών προορισµών, Αθλητικών ∆ιοργανώσεων, κρουαζιέρων και των ολικών
ναυλώσεων(Charters) και άλλων που περιγράφονται στα συγκεκριµένα ταξίδια, οι ταξιδιώτες δεσµεύονται µε τους ειδικούς αυστηρότερους οικονοµικούς όρους που ισχύουν. Τα
ακυρωτικά στις πιο πάνω περιπτώσεις φθάνουν µέχρι και 100% των τιµών, οι δε προθεσµίες εγγραφών και ακυρώσεων είναι πολύ πιο σύντοµες. Τελική τιµή και ισχύον
πρόγραµµα του ταξιδιού θεωρείται αυτό που παρέλαβε ο ταξιδιώτης και περιγράφεται ή επισυνάπτεται στην εξοφλητική απόδειξη πληρωµής (σύµβασης). Κρατήσεις θέσεων: Για
να είναι έγκυρη η κράτηση θέσεων στην εκδροµή πρέπει να καταβάλλεται το 30% της τιµής συµµετοχής. Τηλεφωνικές κρατήσεις δεν υποχρεώνουν το γραφείο να δεσµεύει
θέσεις. Οι κρατήσεις γίνονται µε την έκδοση του προγράµµατος και τελειώνουν µέχρι την εξάντληση των θέσεων. Η εξόφληση του υπόλοιπου γίνεται 10 ηµέρες πριν την
αναχώρηση της εκδροµής. Σε περίπτωση που το αίτηµα για κράτηση υποβληθεί εντός 10 ηµερών πριν την αναχώρηση της εκδροµής, το συνολικό τίµηµα πρέπει να εξοφληθεί
κατά την υποβολή του εν λόγω αιτήµατος. 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. Η Εταιρία 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 που περιλαµβάνει το ταξίδι (µεταφορέων, ξενοδόχων,
πρακτόρων κτλ), αλλά δεν έχει και δεν µπορεί να έχει άµεσο έλεγχο σε αυτούς οπότε και ευθύνη εκτός εάν άλλως ορίζεται στην ισχύουσα νοµοθεσία. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για
σφάλµατα και παραλείψεις τρίτων, για τις ανωµαλίες στην παροχή των υπηρεσιών και για τις έκτακτες καταστάσεις (ανωτέρα βία) όπως: ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές
δροµολογίων πάσης φύσεως µεταφορικών µέσων (αεροπλάνων, πλοίων, αυτοκινήτων, τρένων κ.α.), που δεν οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις της. Επίσης δεν ευθύνεται για:
απώλειες χρηµάτων, αντικειµένων, εγγράφων, αποσκευών καθώς και τυχόν φθοράς αυτών, για ατυχήµατα ζωής, ασθένειες, επιδηµίες, οργανικές διαταραχές λόγω τοπικών
συνθηκών, υψοµέτρου, κλίµατος, καθαριότητας ή διατροφής, για τραυµατισµούς ή κακουχίες λόγω πολέµου, πραξικοπηµάτων, τροµοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών,
σεισµών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, επιδηµιών, τοξικών µολύνσεων και άλλων συναφών αιτιών ή ενεργειών ή καταστάσεων. Η Εταιρία δεν ευθύνεται έναντι του ταξιδιώτη
για αποκατάσταση τυχόν ζηµίας του τελευταίου λόγω µη εκτέλεσης ή πληµµελούς εκτέλεσης της σύµβασης, εκτός εάν οφείλεται σε δική της υπαιτιότητα ή αν άλλως ορίζεται
στην ισχύουσα νοµοθεσία. Η Εταιρία θα είναι συµπαραστάτης και θα φροντίσει τους ταξιδιώτες µε κάθε δυνατό τρόπο χωρίς αυτό να στοιχειοθετεί ευθύνη ή υποχρέωση κάλυψης
των σχετικών έκτακτων δαπανών. Αν έχετε λόγο να παραπονεθείτε, ενώ βρίσκεστε σε ένα ταξίδι θα πρέπει να το γνωστοποιήσετε στον τυχόν αρχηγό του ταξιδιού (στα
οργανωµένα ταξίδια) ή στον τοπικό αντιπρόσωπο µας ή στο ξενοδοχείο, εναλλακτικά δε µε την επιστροφή σας και εντός αποκλειστικής προθεσµίας επτά ηµερών άµεσα στην
Εταιρεία. Η Εταιρία και ο Ταξιδιώτης υπόσχονται να επιλύσουν µε καλή πίστη κάθε διαφορά που µπορεί να προκύψει. Σε περίπτωση διαφωνίας, εφαρµοστέο είναι το ελληνικό
δίκαιο και αρµόδια τα ∆ικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΩΝ. Οι ταξιδιώτες ευθύνονται για την αγορά, τη δήλωση και το γνήσιο της δήλωσης
του τουριστικού ή άλλου είδους συναλλάγµατος στις ελληνικές ή ξένες τελωνειακές αρχές καθώς και άλλες αξίες ή αντικείµενα που µεταφέρουν µαζί τους. Στην περίπτωση που
οι αρµόδιες αρχές του κράτους αναχώρησης ή του κράτους προορισµού δεν επιτρέψουν την είσοδο/έξοδό του από το κράτος αυτό λόγω µη ακριβούς δηλώσεως του
συναλλάγµατος ή υπάρχει εισαγγελική απαγόρευση τότε ο πελάτης δεν δικαιούται επιστροφή χρηµάτων. Υποχρέωση των ταξιδιωτών είναι να µελετήσουν λεπτοµερώς το
πρόγραµµα της εκδροµής που θα συµµετέχουν καθώς και τους όρους συµµετοχής. Οι συµµετέχοντες µε την εγγραφή τους στα γραφεία µας ή µε τραπεζικό έµβασµα ή µέσω
ταξιδιωτικού πράκτορα ή µε φιλικό πρόσωπο αποδέχονται αυτοµάτως όλους τους όρους συµµετοχής. Σε περίπτωση καθυστέρησης και ασυνέπειας το αποτέλεσµα είναι η
απώλεια για τον ταξιδιώτη της εκδροµής, µετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας χωρίς αποζηµίωση. Ο ταξιδιώτης πρέπει να επανασυνδεθεί µε την οµάδα µε δική του ευθύνη και
έξοδα. Στην περίπτωση που ο ταξιδιώτης θα διακόψει το ταξίδι του µε δική του απόφαση και αποχωριστεί από την οµάδα, δεν δικαιούται καµία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζηµίωση
και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε µετακίνησής του εκτός οµάδας, βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο. 3. ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΑ / ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ. Κάθε
ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για την ισχύ, την εξασφάλιση και φύλαξη ταξιδιωτικών εγγράφων που απαιτούνται για το ταξίδι του (διαβατήριο, θεωρήσεις, πιστοποιητικό
εµβολιασµών, άδεια αποδηµίας, βίζα κλπ.) Η εταιρεία εξυπηρετεί τους πελάτες της για την εξασφάλιση των εγγράφων αυτών και δεν έχει ευθύνη στην περίπτωση καθυστέρησης
ή αδυναµίας στην έκδοσή τους. Για όλους τους συµµετέχοντες στις οργανωµένες εκδροµές εξωτερικού απαιτείται η κατοχή ισχύοντος διαβατηρίου. Η περίοδος για την έγκαιρη
θεώρηση (visa) έχει συµπεριληφθεί στην προθεσµία δήλωσης συµµετοχής εκάστης εκδροµής ως και οι υγειονοµικές διατυπώσεις, αν και εφόσον απαιτούνται. Στις χώρες που
υπάγονται στη Συνθήκη ΣΕΓΚΕΝ µπορείτε να ταξιδέψετε και µε την αστυνοµική σας ταυτότητα εάν δεν είναι παλαιότερη των δέκα ετών και δεν είναι κοµµένη λόγω γάµου. Η
ισχύς δε όλων των προσωπικών ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήριο, ταυτότητα) είναι ευθύνη του ταξιδιώτη. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι ανήλικοι ταξιδιώτες που πρέπει
απαραιτήτως να είναι εφοδιασµένοι µε ταξιδιωτικά έγγραφα / διαβατήρια. Οι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων πρέπει να ειδοποιούν την Εταιρία. Να ελέγχουν επίσης µε τις πρεσβείες
των χωρών τους εάν χρειάζονται θεώρηση (Visa), για τις χώρες που θα ταξιδέψουν. Τυχόν βοήθεια στην έκδοση όλων των πιο πάνω ταξιδιωτικών εγγράφων ή θεωρήσεων (Visa),
δεν σηµαίνει την ευθύνη και την υποχρέωση της Εταιρίας για την απόκτησή τους. Η µη εξασφάλιση και παρουσίαση στις αρχές των ταξιδιωτικών εγγράφων, εν ισχύ (διαβατηρίου,
θεωρήσεων VISA, αδειών εργασίας, κ.α.) είναι αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη και ως εκ τούτου εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα ακυρωτικά. Οι ταξιδιώτες είναι υπεύθυνοι για
τις πράξεις των παιδιών που συνοδεύουν και πρέπει να εποπτεύουν ανελλιπώς σε όλο το ταξίδι για την ασφάλεια και συµπεριφορά τους. 4. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Η
εταιρεία µας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη και συνεπέστερη εφαρµογή των προγραµµάτων των εκδροµέων. Απρόβλεπτες όµως καταστάσεις είναι δυνατό
να καταστήσουν επιβεβληµένη την διαφοροποίηση του προγράµµατος πριν την αναχώρηση ή κατά την διάρκεια του ταξιδιού. Πριν την αναχώρηση του ταξιδιού η εταιρεία µας
διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει το πρόγραµµα της εκδροµής και να αναπροσαρµόσει την τιµή της λόγω αλλαγής στο κόστος µεταφοράς, στους επιβαλλόµενους φόρους και
στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Στην περίπτωση αυτή ο ταξιδιώτης µπορεί να ακυρώσει τη συµµετοχή του και να του επιστραφούν όσα χρήµατα είχε προκαταβάλει. Η εταιρεία
µας έχει το δικαίωµα να ακυρώσει οποιοδήποτε ταξίδι για λόγους που κρίνει σκόπιµους (αντικειµενικές δυσκολίες, περιορισµένη συµµετοχή,) χωρίς υποχρέωση αποζηµιώσεως
πέραν της επιστροφής εισπραχθέντων χρηµάτων. Στην διάρκεια του ταξιδιού ο αρχηγός έχει το δικαίωµα να επιφέρει τροποποιήσεις αν πρόκειται να αντιµετωπίσει κάποιο έκτακτο
γεγονός ή ανωτέρα βία. Αν λοιπόν για κάποιον από τους παραπάνω λόγους ανώτερης βίας, διακοπεί η εκδροµή στην εξέλιξη της και επαναπατριστούν οι εκδροµείς, το γραφείο
µας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιστροφή του αντίτιµου των υπηρεσιών οι οποίες δεν παρασχέθηκαν από τους δικαιούχους (ξενοδοχεία, µεταφορές). Οι
αεροπορικές µετακινήσεις πραγµατοποιούνται µε εισιτήρια οικονοµικής θέσεως και βασίζονται σε οµαδικούς ναύλους που προϋποθέτουν συγκεκριµένα ελάχιστο αριθµό
συµµετασχόντων, (που διαφέρει κατά προορισµό) και υπόκειται σε περιορισµούς παραµονής και ενδιάµεσων στάσεων. Οι αεροπορικές εταιρείες µπορούν να τροποποιήσουν τα
δροµολόγια επί των οποίων καθορίζονται οι αναχωρήσεις των εκδροµών χωρίς καµία προηγούµενη προειδοποίηση. Τυχόν αλλαγή της ώρας πτήσεως από την αεροπορική εταιρία
από το πρωί σε µεσηµέρι ή απόγευµα και αντίστροφα, καθώς επίσης και τυχόν αλλαγή της ώρας επιβίβασης στο λεωφορείο οδικής εκδροµής δε θεωρείται αλλαγή προγράµµατος.
Όλα τα έκτακτα έξοδα (επιπλέον διανυκτερεύσεις, φαγητό, µεταφορές κλπ) επιβαρύνουν τους ταξιδιώτες, εφ' όσον από τη φύση είναι αδύνατη η πρόβλεψή τους, εκτός εάν
προβλέπεται διαφορετικά από τον νόµο 5. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ α. Αεροπορικά εισιτήρια Οι αεροπορικές µετακινήσεις πραγµατοποιούνται µε εισιτήρια οικονοµικής θέσεως
και βασίζονται σε οµαδικούς ναύλους που προϋποθέτουν συγκεκριµένα ελάχιστο αριθµό συµµετασχόντων, (που διαφέρει κατά προορισµό) και υπόκειται σε περιορισµούς
παραµονής και ενδιάµεσων στάσεων. Οι αεροπορικές εταιρείες µπορούν να τροποποιήσουν τα δροµολόγια επί των οποίων καθορίζονται οι αναχωρήσεις των εκδροµών χωρίς
καµία προηγούµενη προειδοποίηση. Σε καµία περίπτωση η εταιρεία µας δεν µπορεί να επιβληθεί στην αεροπορική εταιρεία ώστε να περιορίσει τους τυχόν ενδιάµεσους σταθµούς
και τον χρόνο αναµονής για τις ανταποκρίσεις. β. Ξενοδοχεία/Καταλύµατα Όλα τα χρησιµοποιούµενα από την Εταιρεία καταλύµατα έχουν τη νόµιµη και εν ισχύι άδεια λειτουργίας
που απαιτείται από τις αρµόδιες αρχές του κράτους υποδοχής. Η επιλογή τους γίνεται µε κριτήρια τη θέση τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουν, σε συνδυασµό µε την
καλύτερη δυνατή τιµή ανάλογα µε την κατηγορία τους ως αυτή αναφέρεται στην περιγραφή κάθε εκδροµής. Η κατηγορία των ξενοδοχείων που αναφέρονται (πολυτελείας Α. κατ.
κλπ) είναι σύµφωνη µε τον τουριστικό οργανισµό της χώρας στην οποία ανήκουν. Επειδή όµως δεν υπάρχει ενιαίο κριτήριο διεθνώς παραδεκτό για την κατάταξη αυτή, είναι
λογικό να διαφέρουν µεταξύ τους τα διάφορα ξενοδοχεία έστω και αν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. ∆εν υπάρχει ενιαία διεθνής κατάταξη των ξενοδοχείων. Πολύ γενικά έχει γίνει
αποδεκτή ή χρήση των αστέρων: 2* = Τουριστική, 3* = Β΄ κατηγορία, 4* = Α΄ κατηγορία, 5* = Πολυτελείας. Τα δωµάτια των περισσοτέρων ανά τον κόσµο ξενοδοχείων έχουν
µελετηθεί για να φιλοξενούν δύο κλίνες. Ως εκ τούτου, τα τρίκλινα δωµάτια είναι στην πραγµατικότητα δίκλινα µε επιπλέον κλίνη. Ορισµένα ξενοδοχεία δέχονται και τέταρτο
κρεβάτι για να εξυπηρετηθούν οι πελάτες, είναι όµως αυτονόητο ότι ο χώρος θα είναι αισθητά περιορισµένος. Συνήθως, τα δωµάτια παραδίδονται στις 14.00 και είναι στη διάθεση
των ενοίκων ως τις 10.00 της ηµέρας αναχώρησης. Η σηµείωση στην εντολή προς παροχή υπηρεσιών του τύπου των δωµατίων γίνεται ανάλογα µε τη ζήτηση και εφόσον το
ξενοδοχείο έχει διαφορετικές τιµές για κάθε τύπο δωµατίων. Αλλιώς το ξενοδοχείο δικαιούται να σας δώσει δωµάτιο ανάλογα µε την πληρότητά του την εποχή της παραµονής
σας. Η Εταιρεία, βέβαια, καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να παρατείνει το όριο παραµονής ώστε να εξυπηρετούνται οι εκδροµείς που αναχωρούν µε βραδινές ή πολύ πρωινές
πτήσεις. Η εξυπηρέτηση αυτή θα υπάρχει εάν και εφόσον τα δωµάτια δεν έχουν δοθεί σε άλλους πελάτες του ξενοδοχείου. Σε περίπτωση καθυστερηµένης άφιξής σας στο
ξενοδοχείο, µετά την ηµέρα της προγραµµατισµένης άφιξής σας και εφόσον δεν έχετε ενηµερώσει σχετικά, το ξενοδοχείο έχει δικαίωµα να διαθέσει και την υπόλοιπη κρατηµένη
περίοδο εάν του ζητηθεί. Τα ποτά, εκτός αν ρητώς αναφέρεται, δεν περιλαµβάνονται στην τιµή της ηµιδιατροφής ή της πλήρους διατροφής. Υπενθυµίζουµε πριν την αναχώρησή
σας από το ξενοδοχείο να εξοφλείτε τυχόν προσωπικούς λογαριασµούς (τηλεφωνήµατα, ποτά κ.λ.π.). Σε ουδεµία περίπτωση η Εταιρεία θα δεχθεί να πληρώσει προσωπικούς
λογαριασµούς πελατών. ε. Αποσκευές Άσχετα µε το είδος του ταξιδιού (αεροπορικό, θαλάσσιο ή µε πούλµαν) η Εταιρία µας αναλαµβάνει τη µεταφορά αποσκευών κανονικού
µεγέθους και βάρους µέχρι 20 κιλά για κάθε πελάτη του, εκτός αν αλλιώς αναφέρεται. Εκτός από τις βασικές αποσκευές, οι συµµετέχοντες µπορούν να κρατούν στις µετακινήσεις

τους και µια µικρή χειραποσκευή, οι διαστάσεις της οποίας δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 53Χ26Χ23 εκατοστά (µήκος/ύψος/πλάτος αντίστοιχα). Περιπτώσεις που ο επιβάτης έχει
υπερβάλλον βάρος ή περισσότερες αποσκευές µπορεί να επιφέρει από την αεροπορική εταιρεία ή τα καταλύµατα διαµονής επιπλέον χρεώσεις τις οποίες επιβαρύνεται ο
ταξιδιώτης. Σε περίπτωση φθοράς η απώλειας αποσκευής, η αεροπορική εταιρεία είναι υπεύθυνη έως 1000 ΕΤ∆ (βάσει ισοτιµίας περίπου 1.227€). ∆ι' αυτό το λόγο µην
τοποθετείτε είδη µεγάλης αξίας στις αποσκευές. 6. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΩΝ. Σύµφωνα µε την κοινοτική και ελληνική νοµοθεσία (Π.∆. 339/1996) το γραφείο µας έχει προβεί στην
ασφάλιση της επαγγελµατικής του ευθύνης για την κάλυψη της µη εκτέλεσης της σύµβασης εκ µέρους του καθώς και την επιστροφή των καταβληθέντων και τον επαναπατρισµό
στην περίπτωση πτώχευσης. Για τα παραπάνω, για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για τα δικαιώµατα σας, παρακαλούµε όπως ενηµερωθείτε από την εταιρεία µας, όπως
επίσης και για το όνοµα και τη διεύθυνση της ασφαλιστικής εταιρείας καθώς και τον αριθµό του ασφαλιστηρίου συµβολαίου. Η Εταιρία καλύπτει οµαδικά τους ταξιδιώτες για
κινδύνους αστικής ευθύνης, πληµµελούς εκτέλεσης της σύµβασης, ατυχηµάτων και επαναπατρισµού. Οι οµαδικές καλύψεις είναι από την φύση τους περιορισµένες. Ενδεικτικά και
όχι περιοριστικά, σηµειώνουµε ότι η ασφάλιση δεν καλύπτει βλάβες, ζηµίες και περιπτώσεις οφειλόµενες σε ενέργειες του ταξιδιώτη ή αποσιώπηση περιστατικών προς το γραφείο,
όπως: αναληθείς ή ψευδείς δηλώσεις ή αποσιωπήσεις περιστατικών, χρήση τοξικών, ναρκωτικών ή άλλων ουσιών, περιπτώσεις εγκυµοσύνης ή τοκετού, διανοητικές διαταραχές,
προϋπάρχουν φυσικό ή διανοητικό ελάττωµα ή αναπηρία, σκόπιµος αυτοτραυµατισµός, αυτοκτονία ή απόπειρα αυτοκτονίας, µέθη, παθήσεις µόνιµες και χρόνιες, όπως επίσης τις
ηλικίες µικρότερες των 12 µηνών ή µεγαλύτερες των 70 ετών. Η Εταιρία συνιστά έντονα στους ταξιδιώτες να συνάψουν ιδιωτική ασφαλιστική σύµβαση που θα καλύπτει τους πιο
πάνω κινδύνους, για τα ποσά που εκείνοι επιθυµούν, καθώς και για την κάλυψη ακυρωτικών για την περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού λόγω σοβαρής ασθένειας, ιατρικής
επέµβασης ή ατυχήµατος, γεγονότα που δεν επηρεάζουν τις χρεώσεις σε βάρος της Εταιρίας από τους προµηθευτές της.
7. ΤΙΜΕΣ - ΑΛΛΑΓΕΣ - ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ. Οι τιµές των ταξιδιών υπολογίζονται την ηµέρα που αναφέρεται στον ισχύοντα τιµοκατάλογο, µε βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών
κάθε ταξιδιού, τους ισχύοντες ναύλους, φόρους και έξοδα ασφάλειας, τις ισοτιµίες ξένων νοµισµάτων σε σχέση µε το EYΡΩ, τον αριθµό συµµετεχόντων (τουλάχιστον 20
ενήλικες) σε κάθε εκδροµή, τις τιµές των καυσίµων και υπηρεσιών, καθώς και κάθε άλλου παράγοντα κόστους. Η Εταιρία εξαντλεί κάθε δυνατότητα πρόβλεψης αλλά διατηρεί το
δικαίωµα αναπροσαρµογής όταν οι πιο πάνω παράγοντες κόστους αλλάξουν, µέχρι και 20 ηµέρες πριν την αναχώρηση. Εάν κατά το τελευταίο 20ήµερο πριν την αναχώρηση
προκύψουν έκτακτες αυξήσεις σε ναύλους, φόρους, καύσιµα, ισοτιµίες κ.ά. ο ταξιδιώτης έχει δικαίωµα να αποδεχθεί την ανάλογη αύξηση της τιµής του ταξιδιού ή να ακυρώσει τη
συµµετοχή του, εφόσον η αύξηση αυτή υπερβαίνει το 10% της αξίας του ταξιδιού, η οποία δεν θεωρείται ουσιώδης. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει οποιοδήποτε
ταξίδι πριν την αναχώρηση: α) για λόγους ανωτέρας βίας ή ασφάλειας, δηλαδή για περιστάσεις ξένες προς της βούλησή της, ασυνήθεις και απρόβλεπτες, β) εάν προκύψουν
έκτακτες αυξήσεις, όπως αναφέρονται πιο πάνω, που υπερβαίνουν κατά πολύ το 10% της αξίας του ταξιδιού (στην περίπτωση αυτή επιστρέφονται στον ταξιδιώτη τα ποσά που
έχει καταβάλει), γ) σε περίπτωση ανεπαρκούς συµµετοχής (κάτω των 20 ατόµων). Εάν δεν συµπληρωθεί ο απαιτούµενος αριθµός συµµετοχής η Εταιρία έχει υποχρέωση να
ειδοποιήσει τους συµµετέχοντες ταξιδιώτες, για την ακύρωση 8 µέρες πριν την αναχώρηση, επιστρέφοντας στον ταξιδιώτη τα ποσά που έχει καταβάλει ή προσφέροντας κάποιο
άλλο ταξίδι, χωρίς άλλη ευθύνη της. Αντίθετα όταν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, προκύψει ανωτέρα βία και για να εξασφαλισθεί η ασφαλής πορεία του ταξιδιού ή και ο
επαναπατρισµός των συµµετεχόντων, απαιτηθούν κάποια έκτακτα έξοδα, οι ταξιδιώτες είναι υποχρεωµένοι να δεχθούν να πληρώσουν επί τόπου τα έξοδα αυτά. Τυχόν προσωρινή
κάλυψη των εκτάκτων εξόδων από την Εταιρία, δεν σηµαίνει µε κανένα τρόπο αποδοχή ευθύνης εκ µέρους της, αλλά προσωρινή οικονοµική εξυπηρέτηση του ταξιδιώτη, µε
υποχρέωσή του την άµεση τακτοποίηση της δαπάνης µε την επιστροφή τους. 8. ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ. Ο ταξιδιώτης δικαιούται να ακυρώσει το ταξίδι του µε έγγραφη ειδοποίηση της
Εταιρίας, µε τις πιο κάτω επιβαρύνσεις (κατ΄ άτοµο), ανεξάρτητα της ηµέρας εγγραφής του, που είναι ο συνδυασµός των υποχρεώσεων προς τους τρίτους, των δυσµενών
οικονοµικών συνθηκών που δηµιουργούνται για τους λοιπούς ταξιδιώτες και των άλλων εξόδων. Μέχρι 30 ηµέρες πριν την αναχώρηση χωρίς επιβάρυνση. Από 29-20 µέρες πριν
την αναχώρηση µε παρακράτηση 20%. Από 19 - 15 µέρες πριν την αναχώρηση µε παρακράτηση 50% της τιµής του ταξιδιού. Από 14 µέρες πριν και µέχρι την αναχώρηση τα
ακυρωτικά µπορεί να φτάσουν έως και το 100% της αξίας του ταξιδιού. Σε περίπτωση που προβλέπεται κάποια αυστηρότερη ειδική ακυρωτική πολιτική (ενδεικτικά αναφέρεται
ειδική ακυρωτική πολιτική κάποιου ξενοδοχείου, του αεροµεταφορέα κτλ) αυτή υπερισχύει των παραπάνω γενικών ακυρωτικών όρων. Επίσης ο ταξιδιώτης επιβαρύνεται και µε τα
έξοδα που έχουν καταβληθεί από την Εταιρία για λογαριασµό του (εγγραφή σε συνέδρια ή σεµινάρια, εισιτήρια ψυχαγωγικών, αθλητικών ή άλλων εκδηλώσεων, έκδοση
ταξιδιωτικών εγγράφων κτλ). Την ακύρωση συµµετοχής χωρίς ακυρωτικά δεν στοιχειοθετούν αλλαγές ώρας πτήσεων από πρωί σε βράδυ ή το αντίστροφο, ούτε η αντικατάσταση
των ξενοδοχείων µε άλλα της ίδιας ή και ανώτερης κατηγορίας, καθώς και αναγκαστικές επουσιώδεις αλλαγές στο πρόγραµµα και που δεν αλλάζουν σηµαντικά τον όλο χαρακτήρα
του ταξιδιού, η ασθένεια, οι ιατρικές επεµβάσεις και τα ατυχήµατα του ταξιδιώτη. Ο ταξιδιώτης µπορεί να αντικατασταθεί µε άλλον δικό του ενδιαφερόµενο, για τις ίδιες
υπηρεσίες, δωµάτιο και ταξίδι µε µόνη την καταβολή των τυχόν ανεπίστρεπτων εξόδων (VISA κλπ). Ο αντικαταστάτης αποκτά αυτόµατα τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα αυτού
που ακύρωσε τη συµµετοχή. 9. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ. Τα έντυπα προγράµµατα ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται στον ισχύοντα τιµοκατάλογο και
σε αδιαίρετο συνδυασµό µε αυτόν στον οποίο και αναγράφονται τυχόν αλλαγές, διορθώσεις και πληροφορίες για τα ταξίδια που δεσµεύουν όλους τους ταξιδιώτες. Τελική
διαµόρφωση του ταξιδιού, υπηρεσίες και τιµές, θεωρούνται αυτές που αναφέρονται στη Σύµβαση Πώλησης (ή εξοφλητική Απόδειξη Πώλησης), την οποία υπογράφουν και
συναποδέχονται τα δύο µέρη, Ταξιδιώτης και Εταιρεία. Τελικό πρόγραµµα ταξιδιού θεωρείται αυτό που οι ταξιδιώτες αποδέχονται και παραλαµβάνουν µε τα ταξιδιωτικά έγγραφα,
λίγες µέρες πριν την αναχώρηση.
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