Πράγα ‘’ Μεσαιωνικό Παραμύθι’’
Κάρλοβυ Βάρυ- Κάστρο Χρατσάνι – Δρέσδη

5 Ημέρες

23-27/12/2017

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΓΑ (Stare Mesto/ Nove Mesto)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Πράγα μέσω Θεσσαλονίκης. Άφιξη και ξεκινάμε να γνωρίσουμε
τη παλιά πόλη της Πράγας. Θα δούμε την πλατεία της παλιάς πόλης, το μεσαιωνικό Δημαρχείο με το
αστρονομικό ρολόι, το ναό της Παναγίας Τυν, την Εβραϊκή συνοικία, το γοτθικό Πύργο της πυρίτιδας, το
Πανεπιστήμιο του Καρόλου, το Θέατρο Νόστιτς, την πλατεία Βενσεσλάβ, την Εθνική βιβλιοθήκη, το Μέγαρο
φιλαρμονικής και θα περπατήσουμε στην πέτρινη γέφυρα του Καρόλου, στολισμένη με 30 αγάλματα των
αγίων. Ελεύθερο απόγευμα. Για το βράδυ συνιστούμε κάποιο από τα φημισμένα τζαζ κλαμπ με ζωντανή
μουσική ή χαλάρωση με μια από τις εξαιρετικές τσεχικές μπύρες.
2η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΚΑΣΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΜΟΛΔΑΒΑ - ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ
Πρωινό και θα επισκεφθούμε την Καστρούπολη και το Κάστρο. Θα δούμε το μοναστήρι Στραχόβ, το παλάτι
Τσέρνιν, το Λορέτο, το παλάτι Σβαρτσενβέργκ, την Αρχιεπισκοπή, το Προεδρικό μέγαρο, τον Καθεδρικό ναό
του Αγίου Βίτου, το ναό του Αγίου Νικολάου. Στο τέλος, θα επιβιβαστούμε από την όχθη της «Μικρής
πλευράς» σε καραβάκι για μια 2ωρη κρουαζιέρα με γεύμα (προαιρετικά). Το απόγευμα θα απολαύσουμε
μια πεζή βόλτα στο κέντρο της πόλης, ξεκινώντας με ένα ποτήρι ζεστού κρασιού στη χριστουγεννιάτικα
στολισμένη πλατεία της παλιάς πόλης. Θα επισκεφθούμε τη γραφική πλατεία ψαραγοράς, το μουσείο
σοκολάτας, την πλατεία φρουταγοράς, το Θέατρο Σταβόβσκε και τη γοτθική έδρα του πανεπιστημίου του

Καρόλου. Συνεχίζουμε προς την μπυραρία «The Pub» με την καλύτερη μπύρα της Τσεχίας, την Pilsner
Urquell. Θα καταλήξουμε στην πλέον κλασική καφετέρια της Πράγας «Louvre» με πλούσιο μενού τοπικής
και διεθνής κουζίνας. Για το βράδυ προτείνουμε μια παράσταση του ξακουστού Μαύρου Θεάτρου.
3η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΔΡΕΣΔΗ (150 + 150 χλμ.) (προαιρετική εκδρομή)
Για σήμερα προτείνουμε προαιρετική εκδρομή στην ιστορική πρωτεύουσα της Σαξονίας, την
αποκαλούμενη και «Φλωρεντία», χτισμένη στις όχθες του Έλβα. Καταστράφηκε ολοσχερώς από τους
βομβαρδισμούς του Β’ Παγκόσμιου πόλεμου και τα τελευταία χρόνια επιστρέφει στην παλιά της μορφή,
χάρη στο ενδιαφέρον των κατοίκων της που επιθυμούν να διατηρήσουν την πόλη όπως ήταν στο μεσαίωνα.
Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η ημέρα: ΠΡΑΓΑ - ΚΑΡΛΟΒΙ ΒΑΡΙ (130 + 130 χλμ.)
Μετά το πρωινό αναχωρούμε για ολοήμερη εκδρομή στη λουτρόπολη του Καρόλου, το Κάρλοβι Βάρι.
Κτισμένο κατά μήκος του ποταμού Τέπλα, αποτέλεσε αγαπημένο προορισμό προσωπικοτήτων όπως ο
Μέγας Πέτρος, η Μαρία Θηρεσία, ο Γκαίτε, ο Μπετόβεν, ο Μπαχ. Ελεύθερος χρόνος για ψώνια και
επιστροφή στην Πράγα.
5η ημέρα: ΠΡΑΓΑ (Ελεύθερη ημέρα) - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος στην αγορά της πόλης για βόλτες και αγορές. Μεταφορά στο αεροδρόμιο της
Πράγας και πτήση επιστροφής.
Περιλαμβάνονται :
• Αεροπορικά εισιτήρια με πτήση της ELLINAIR.
• Μετακινήσεις με πολυτελή πούλμαν του γραφείου μας.
• Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο εξωτερικού.
• Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας.
• Πρωινό καθημερινά.
• 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 145 €.
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, και γενικά όπου απαιτείται.
• Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.

Πτήσεις με ELLINAIR:
23/12 ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
23/12 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΠΡΑΓΑ
27/12 ΠΡΑΓΑ –ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
27/12* (προς 28/12) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ
* Περιλαμβάνει 8kg χειραποσκευή και βαλίτσα 20 kg ανά άτομο.

ΑΤΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (περιλαμβάνει αεροπορικό εισιτήριο, μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο,
ξενοδοχείο).
Ξενοδοχεία
Clarion Congress 4*
Beseda Prague 4*
Majestic Plaza 4*
Grand Majestic Plaza 4*
Grandium Hotel 5*
K+K Hotel Central 4*
Clarion Prague Old Town 4*
Hilton Prague Old Town 5*

Δίκλινο
325 €
375 €
405 €
415 €
475 €
445 €
445 €
545 €

Μονόκλινο
+90 €
+110 €
+150 €
+160 €
+160 €
+180 €
+180 €
+ 260 €

Παιδιά
210 €
210 €
210 €

210 €
210 €
210 €
210 €
210 €

Διατροφή

Φόροι

Πρωινό

145€

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

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ξενοδοχεία
Clarion Congress 4*
Beseda Prague 4*
Majestic Plaza 4*
Grand Majestic Plaza 4*
Grandium Hotel 5*
K+K Hotel Central 4*
Clarion Prague Old Town 4*
Hilton Prague Old Town 5*

Δίκλινο
375 €
425 €
455 €
465 €
525 €
495 €
495 €
595 €

Μονόκλινο
+90 €
+110 €
+150 €
+160 €
+160 €
+180 €
+180 €
+ 260 €

Παιδιά
240 €
240 €
240 €

240 €
240 €
240 €
240 €
240 €

Διατροφή

Φόροι

Πρωινό

145€

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.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΠΡΑΓΑΣ
CLARION CONGRESS 4*
Το Clarion Congress Hotel Prague βρίσκεται δίπλα στο σταθμό Vysocanska του μετρό και στεγάζει ένα
εμπορικό κέντρο. Οι επισκέπτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις εγκαταστάσεις ευεξίας και το
γυμναστήριο που είναι δωρεάν σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Όλα τα δωμάτια περιλαμβάνουν
δωρεάν ενσύρματο internet και Wi-Fi. Διαθέτουν κλιματισμό και ιδιωτικό μπάνιο. Το ξενοδοχείο Clarion
φιλοξενεί 3 εστιατόρια που σερβίρουν γαλλική, τσέχικη και διεθνή κουζίνα. Στο λόμπι παρέχεται δωρεάν
Wi-Fi.Απέχει 10 λεπτά με το μετρό από το κέντρο και μόλις 5 λεπτά με τα πόδια από το γήπεδο O2 Arena.
BESEDA PRAGUE 4*
Το Hotel Beseda Prague βρίσκεται σε βολική τοποθεσία στο ιστορικό κέντρο της πόλης, λίγα μόλις βήματα
από την διάσημη Πλατεία Wenceslas, σε μια από τις πιο όμορφες περιοχές της Πράγας.Όλα τα σημαντικά
σημεία ενδιαφέροντος είναι εύκολα προσβάσιμα με τα πόδια. Η Πλατεία Wenceslas και το Εθνικό Θέατρο
απέχουν 5 λεπτά, η πλατεία της Παλιάς Πόλης 10 λεπτά και η Γέφυρα του Καρόλου 15 λεπτά.Όλα τα
δωμάτια είναι εξοπλισμένα με κομψά έπιπλα αντίκες και αντιαλλεργικά κλινοσκεπάσματα. Διατίθενται
επίσης δωμάτια που επικοινωνούν εσωτερικά για μεγάλες οικογένειες, καθώς και δωμάτια προσβάσιμα σε
ΑμεΑ.
MAJESTIC PLAZA 4*
Το κοµψό Majestic Plaza βρίσκεται στην καρδιά της Πράγας, σε απόσταση µόλις 300µ. από τη διάσηµη
Πλατεία Wenceslas. ∆ιαθέτει δωρεάν Wi-Fi στους κοινόχρηστους χώρους, ενώ όλα τα δωµάτια µη
καπνιζόντων περιλαµβάνουν δωρεάν παροχές για καφέ και τσάι. Στους επισκέπτες προσφέρεται ποτό
καλωσορίσµατος. Το ξενοδοχείο Majestic Plaza στεγάζεται σε 2 ιστορικά κτήρια µε 2 διαφορετικά και
µοναδικά στιλ: Αρ ντεκό και Biedermeier.Το εστιατόριο σερβίρει εκλεκτά πιάτα από όλο τον κόσµο,
ενώ το σπα σας προσκαλεί να χαλαρώσετε στη σάουνα και το υδροµασάζ.

GRAND MAJESTIC PLAZA 4*
Το Grand Majestic Plaza προσφέρει ευρύχωρα δωμάτια με δωρεάν Wi-Fi και δωρεάν παροχές για
καφέ/τσάι. Βρίσκεται σε απόσταση μόλις 500μ. από την Πύλη της Πυρίτιδας και το Δημαρχείο .Τα μοντέρνα
δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, μίνι μπαρ, θυρίδα ασφαλείας, επιφάνεια εργασίας και δορυφορική
τηλεόραση επίπεδης οθόνης. Το Atrium Restaurant έχει ενιαία διαρρύθμιση και καθιστικό στην εσωτερική
αυλή, ενώ σερβίρει νόστιμα πιάτα της τσέχικης κουζίνας. Παρέχεται επίσης μπουφές πρωινού. Στο καφέ
Grand Lounge θα απολαύσετε κοκτέιλ και σνακ σε μια αίθουσα όπου επικρατεί το μάρμαρο και υπάρχει
σιντριβάνι με πολύχρωμο φωτισμό. Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους λειτουργεί δωρεάν Wi-Fi, ενώ
δίπλα στην 24ωρη ρεσεψιόν θα βρείτε γωνιά internet.Το Grand Majestic απέχει μόλις 350μ. από το
Εμπορικό Κέντρο Palladium, ενώ ο πλησιέστερος σταθμός του μετρό, στην Πλατεία Δημοκρατίας, είναι
προσβάσιμος σε μόλις 5 λεπτά με τα πόδια.

GRADIUM 5*
Το Grandium Hotel Prague, που ήταν γνωστό ως Yasmin Hotel, βρίσκεται στην καρδιά της Πράγας, σε
απόσταση αναπνοής από την πλατεία Wenceslas. Τα καλαίσθητα και μοντέρνα δωμάτια διαθέτουν
κλιματισμό και πολυτελές μπάνιο .Όλα τα δωμάτια περιλαμβάνουν δωρεάν ενσύρματο internet, τηλεόραση
επίπεδης οθόνης με δορυφορικά κανάλια, επιφάνεια εργασίας και μίνι μπαρ. Παρέχεται δωρεάν WiFi σε
όλους τους χώρους. Όλα τα δωμάτια είναι μη καπνιστών. Το εστιατόριο και καφέ του Grandium Hotel
Prague σερβίρει πεντανόστιμες διεθνείς και τοπικές γεύσεις. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν το
γεύμα τους στην πολυτελή τραπεζαρία ή έξω στον κήπο όταν ο καιρός είναι καλός.Η ρεσεψιόν του
Grandium Hotel Prague λειτουργεί όλο το 24ωρο. Παρέχονται εγκαταστάσεις πλυντηρίων .Σε μικρή
απόσταση με τα πόδια θα βρείτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το Εθνικό Μουσείο της Πράγας ή το
Παρεκκλήσι Bethlehem απέχουν από 300μ. έως 600 μέτρα.
K+K HOTEL CENTRAL 4*
Το καταπληκτικό K+K Hotel Central με τη μοναδική αρχιτεκτονική αρ ντεκό βρίσκεται στην καρδιά της
Πράγας, λίγα μόλις βήματα από τον Πύργο της Πυρίτιδας και 700μ. από την πλατεία της Παλιάς Πόλης.
Παρέχονται δωρεάν Wi-Fi, καθώς και ενσύρματο internet. Η ρεσεψιόν λειτουργεί όλο το 24ωρο.Όλα τα
κλιματιζόμενα δωμάτια διαθέτουν τηλεόραση επίπεδης οθόνης με καλωδιακά κανάλια, καφετιέρα και/ή
τσαγιέρα και ιδιωτικό μπάνιο με στεγνωτήρα μαλλιών. Το Bar & Bistro του ξενοδοχείου είναι ένα κομψό
μέρος για να απολαμβάνετε ποτά ή σνακ ή για φιλικές συναντήσεις. Στις εγκαταστάσεις υπάρχουν επίσης
επιχειρηματικό lounge και αίθουσες συνεδριάσεων.Ο Κεντρικός Σιδηροδρομικός Σταθμός απέχει 700 μέτρα.
Η Γέφυρα του Καρόλου είναι εύκολα προσβάσιμη σε 1,3χλμ. και η πλατεία Wenceslas απέχει 10 λεπτά με
τα πόδια. Παρέχεται υπηρεσία μεταφοράς από/προς το αεροδρόμιο με επιπλέον χρέωση.
CLARION PRAGUE OLD TOWN 4*
Το καλαίσθητο Clarion Hotel απέχει μόλις 5 λεπτά με τα πόδια από την πλατεία της παλιάς πόλης στο
ιστορικό κέντρο της Πράγας. Διαθέτει καλαίσθητα κλιματιζόμενα δωμάτια με δωρεάν σύνδεση στο
Internet.Κάθε δωμάτιο του ξενοδοχείου περιλαμβάνει καλωδιακή τηλεόραση επίπεδης οθόνης, θυρίδα
ασφαλείας για φορητούς υπολογιστές, πρέσα παντελονιών, καθώς και παροχές για τσάι και καφέ.
Ορισμένα δωμάτια προσφέρουν θέα στον ποταμό Μολδάβα και το Κάστρο της Πράγας.Στο εστιατόριο
Benada σερβίρονται τσέχικα και διεθνή πιάτα. Δωρεάν Wi-Fi διατίθεται στους κοινόχρηστους χώρους του
Clarion Hotel.Ο σταθμός Namesti Republiky του μετρό, στη γραμμή Β, απέχει μόλις 200μ. από το Clarion
Hotel Prague Old Town. Διατίθεται υπηρεσία παραλαβής από το αεροδρόμιο της Πράγας ή τον κεντρικό
σιδηροδρομικό σταθμό της Πράγας με επιπλέον χρέωση και κατόπιν αιτήματος.
HILTON OLD TOWN 5*
Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία στην παλιά πόλη της Πράγας και προσφέρει εύκολη
πρόσβαση με τα πόδια στα σημαντικότερα τουριστικά αξιοθέατα. Ο εμπορικός δρόμος Na Příkopě και το
εμπορικό κέντρο Palladium είναι προσβάσιμα επίσης σε πολύ κοντινή απόσταση. Σε όλους τους
κοινόχρηστους χώρους παρέχεται δωρεάν Wi-Fi.Στο Hilton Prague Old Town τα δωμάτια συνδυάζουν
υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με μοντέρνα και πολυτελή επίπλωση. Διατίθενται δωμάτια καπνιζόντων
κατόπιν αιτήματος, καθώς και ειδικά δωμάτια με εύκολη πρόσβαση για άτομα με κινητικά προβλήματα.
Στα μοντέρνα δωμάτια του Hilton Prague Old Town θα βρείτε άνετα κρεβάτια, τηλεόραση επίπεδης οθόνης
και μίνι μπαρ. Το μπάνιο είναι εξοπλισμένο δωρεάν προϊόντα περιποίησης της εταιρείας Peter Thomas
Roth. Τα executive δωμάτια περιλαμβάνουν πρόσβαση στο executive lounge, όπου οι επισκέπτες μπορούν
να απολαύσουν δωρεάν ευρωπαϊκό πρωινό και αναψυκτικά, καθώς και ιδιωτικό check-in και check out.Το
δημοφιλές πρωινό του Hilton είναι ιδανικό ξεκίνημα για κάθε ημέρα. Το εστιατόριο Zinc σερβίρει
πρωτοποριακή ευρωπαϊκή κουζίνα με φρέσκα και εποχικά, ποιοτικά υλικά σε συνδυασμό με εξωτικά,
ασιατικά μπαχαρικά. Στο Zinc Lounge & Bar μπορείτε να χαλαρώσετε και να οργανώσετε την ημέρα σας
στην Πράγα.Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το γυμναστήριο, την πισίνα και το
σπα χωρίς επιπλέον χρέωση. Προσφέρονται διάφορες χαλαρωτικές περιποιήσεις μασάζ κατόπιν αιτήματος.
Ο σταθμός Náměstí Republiky του μετρό απέχει 300 μέτρα. Στις εγκαταστάσεις λειτουργεί χώρος
στάθμευσης.

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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