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RODOS PALACE 5* LUXURY CONVENTION RESORT (ΙΞΙΑ)

ΔΙΑΜΟΝΗ:

Πολυτελές ξενοδοχείο χτισμένο δίπλα στη 
θάλασσα με εντυπωσιακή αρχιτεκτονική και 
μοναδική διακόσμηση. Βρίσκεται 2 χλμ. απο 
την πόλη της Ρόδου και κατακτά κάθε επισκέ-
πτη με την επιβλητική του παρουσία. Τα 
δωμάτιά του είναι εξοπλισμένα με A/C, TV, 
mini bar, τηλέφωνο, ραδιόφωνο, safe box, 
μπαλκόνι. Το ξενοδοχείο διαθέτει 4 πισίνες η 
μία εκ των οποίων είναι η εσωτερική με τον 
μοναδικό γυάλινο θόλο. Επίσης διαθέτει 
εστιατόρια, piano bar, bar, 2 γήπεδα tennis, 
volley, mini golf, γυμναστήριο, υπηρεσίες spa, 
κομμωτήριο ενώ τις απογευματινές ώρες 
λειτουργεί αίθουσα μπιλιάρδου και μπριτζ 
room. Το εστιατόριο 12 νησιά ικανοποιεί και 
τους πιο απαιτητικούς ενώ η θερμή φιλοξενία 
αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα του ξενο-
δοχείου.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Το Rodos Palace απέχει μόλις 50
μ. από τη μεγάλη, αμμώδη παραλία της Ιαλυ-
σού, ενώ η άψογα διατηρημένη Παλιά Πόλη 
της Ρόδου βρίσκεται μόλις 2 χλμ.

ΡΟΔΟΣ 4,5 ημ. ...Η απόλυτη πασχαλινή εκδροµή

www.rodospalace.gr

EXECUTIVE SEA VIEW
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Οι  Family Garden Suites, περιτριγυρισμένες από καταπράσινους κήπους, με εσωτερικό design σε λιτές γραμμές και παστέλ αποχρώσεις 
είναι ιδανικές για να σας προσφέρουν στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας. Αποτελούνται από 2 χώρους 65 τμ. συνολικά και είναι ιδανικές 
για οικογενειακές διακοπές. Διαθέτουν πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, ψυγείο, πιστολάκι μαλλιών, ΤV, A/C, ραδιόφωνο και τηλέφωνο, 
θυρίδα ασφαλείας, παντόφλες, καλλυντικά μπάνιου και room service.

FAMILY GARDEN SUITES IN RODOS PALACE

Δ Ι Α Μ Ο Ν Η

Μ. ΠΕΜΠΤΗ - Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Πλούσιο μπουφέ δείπνο με νηστίσιμα και όχι μόνο !!!

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ
Κόκκινα αυγά, λαμπάδες τσουρέκια και αναστάσιμο παραδοσιακό δείπνο με συνοδεία μουσικής.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Ελάτε να γιορτάσουμε την Πασχαλιά ψήνοντας αρνιά στον κήπο. Ευχηθείτε με ουζάκι και μεζεδάκια που θα

προσφέρονται κατά το σούβλισμα. Το μεσημεράκι παραδοσιακό γεύμα με γλέντι και χορό.

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ RODOS PALACE

HAPPY
LUXURY EASTER
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25 ô.ì.  ìïíôÝñíá  äùìÜôéá  ëåéôïõñãßáò  2018 óå  
ãÞéíïõò  ôüíïõò, ðñïóöÝñïõí  áðÝñáíôç  èÝá  
óôï  Áéãáßï, Ýîõðíá ó÷åäéáóìÝíá ìå ôåñÜóôéá 
ðáñÜèõñá,  åîáéñåôéêÜ ìðÜíéá, äùìÜôéá ðïõ 
óõíäõÜæïõí Üøïãá áíÝóåéò õøçëÞò  ôå÷ïëïãßáò  
ìå êïìøü ó÷åäéáóìü êáé Üíåóç.

- ÕøçëÞò  ôá÷ýôçôáò  internet  - wi-fi  ( äùñåÜí )
- LG HDTV Smart  tv interactive 
- USB Wall Outlet 
- Air  conditioning 
- ÔçëÝöùíï 
- ÐáñÜèõñá  ìå  ç÷ïìüíùóç 
- Ìéni bar 

- Ðáíôüöëåò  
- Ôñßêëéíá  äùìÜôéá  ìå  extra  êáíáðÝ – êñåâÜôé 
- Bathroom with walk in rain shower 
- ×ùñéóôÞ  ôïõáëÝôá 
- ÐéóôïëÜêé 
- Ìåãåèõíôéêü êáèñÝðôç 
- ÓáìðïõÜí, áöñüëïõôñï  

Acl Premium Sea View & Sunset Suite

Acl Premium Sea View

abav² Sunset Suite

Ð Å Ñ É Ã Ñ Á Ö Ç  Ä Ù Ì Á Ô É Ù Í

ΡΟΔΟΣ

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΡΟΔΟΣ (Μ. ΠΕΜΠΤΗ) 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονίας και αναχώρηση με 
απευθείας πτήση για Ρόδο. Άφιξη στο αεροδρόμιο Διαγόρας, 
μεταφορά και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της επιλογής σας, 
και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με το νησί. 
Διανυκτέρευση.
2η ημέρα: ΡΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 5ΗΜΕΡΗ 
ΕΚΔΡΟΜΗ (Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
Πρόγευμα. Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στα αξιοθέατα 
της πόλης. Επίσκεψη στην πραγματικά πλούσια αγορά του 
νησιού. Αγοράστε της γνωστές ομπρέλες του νησιού αλλά και 
διάφορα αναμνηστικά. Ποιοτικές αγορές όλων των ειδών 
μπορείτε να κάνετε στην παλιά πόλη και στην αγορά της 
πλατείας Κύπρου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ 
μπορείτε να παρακολουθήσετε την ακολουθία του επιταφίου 
στο γραφικό εκκλησάκι της Παναγίας Φανερωμένης λίγα μόλις 
μέτρα από το Rodos Palace, ή στην παλιά πόλη, στην εκκλησία 
του Αγ. Φανουρίου, όπου γίνεται και η περίφημη 
αναπαράσταση των παθών του Χριστού. Διανυκτέρευση.
3η ημέρα: ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΛΙΝΔΟΣ
(Μ. Σάββατο)  (προαιρετικά)
Πρόγευμα και ξεκινάμε για την ξενάγηση της πόλης, όπου θα 
θαυμάσουμε το γραφικό Μανδράκι, το εντυπωσιακό ενυδρείο, 
το μοναδικό πανόραμα της Ρόδου και τον λόφο του Μόντε 
Σμίθ και θα περπατήσουμε στη παλαιά μεσαιωνική πόλη, όπου 
θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το κάστρο του μεγάλου 
Μαγίστρου και την περίφημη οδό των ιπποτών. Στη συνέχεια 
θα επισκεφθούμε την Λίνδο με την επιβλητική της ακρόπολη. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Παρακολούθηση της Αναστάσιμης 
λειτουργίας στο γραφικό εκκλησάκι της Παναγίας 
Φανερωμένης λίγα μέτρα από το ξενοδοχείο RODOS PALACE ή 
στην όμορφη εκκλησία του Ευαγγελισμού, στη πλατεία του 
δημαρχείου. Διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΡΟΔΟΣ (ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ)
Πρόγευμα και στη συνέχεια η ημέρα είναι στη διάθεση σας για 
το πασχαλινό γλέντι, με πλούσια εδέσματα όπως παραδοσιακό 
αρνί στην σούβλα, καθώς επίσης και άφθονο κρασί. 
Απολαύστε το παραδοσιακό γλέντι με την συνοδεία ζωντανής 
μουσικής από τοπικά συγκροτήματα (ισχύει για το Rodos 
Palace). Διανυκτέρευση. 
5η ημέρα: ΦΙΛΕΡΗΜΟΣ - ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ - ΡΟΔΟΣ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
(ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη δυτική πλευρά του νησιού, 
όπου θα περιηγηθούμε στο γραφικό μοναστήρι στη Φιλέρημο 
(για όσους έχουν επιλέξει προαιρετικά την εκδρομή). Μετά θα 
καταλήξουμε στη μοναδική για την ομορφιά της, κοιλάδα των 
Πεταλούδων. Απολαύστε τον περίπατό σας στο μοναδικό αυτό 
χώρο αναπαραγωγής και χαρείτε το μεγαλείο της φύσης. Στη 
συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο Διαγόρας. Επιστροφή στη 
Θεσσαλονίκη με απευθείας  πτήση.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
•Τα αεροπορικά εισιτήρια ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΡΟΔΟΣ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ. 
•3 ή 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας σε δίκλινα 
με την αντίστοιχη διατροφή.
•Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
•Φ.Π.Α

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
Φόρους αεροδρομίων, εισόδους μουσείων, πάρκων και 
αρχαιολογικών χωρών, διασκεδάσεις, ποτά, προαιρετικές 
εκδρομές, φιλοδωρήματα και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως 
προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

Πασχαλινά Έθιμα
Το Σάββατο του Λαζάρου, τα παιδιά γυρίζουν από πόρτα σε 
πόρτα και τραγουδούν τον «Λάζαρο», συγκεντρώνοντας 
χρήματα και αυγά για τους ιερείς. Παλιότερα, αυτή την ημέρα, 
κανένας γεωργός δεν πήγαινε στο χωράφι του να εργαστεί, 
γιατί όπως πίστευαν, ό, τι έπιαναν θα μαραινόταν. Επιτρεπόταν 
μόνο η συγκέντρωση ξερών κλαδιών για το άναμμα των 
φούρνων τη Μεγάλη Εβδομάδα για το ψήσιμο των κουλουριών.  
Την ημέρα αυτή επίσης, σε όλα τα σπίτια οι νοικοκυρές 
φτιάχνουν στριφτά κουλουράκια, «τα Λαζαράκια», 
συμβολίζοντας με τον τρόπο αυτό το σώμα του Λαζάρου που 
ήταν τυλιγμένο στο σάβανο. Την Μεγάλη Πέμπτη στην Παστίδα 
νέοι ντυμένοι Ρωμαίοι στρατιώτες θα βρίσκονται κάτω από τον 
σταυρό του Κυρίου ενώ την Μεγάλη Παρασκευή εκτός από τους 
Ρωμαίους, στην πορεία προς το Κοιμητήριο, θα συνοδεύσουν 
και μικρά κορίτσια ντυμένα μυροφόρες που θα ραίνουν με 
ροδοπέταλα τον Επιτάφιο. Το πρωί της Μ. Πέμπτης, παρέες 
παιδιών γυρίζουν σε όλες τις γειτονιές τραγουδούν και 
κρατώντας πανέρια, συγκεντρώνουν διάφορα λουλούδια για το 
στολισμό του Επιταφίου, που θα γίνει αργά, τις πρωινές ώρες 
μετά την τέλεση της Σταύρωσης. Επίσης μετά την Σταύρωση, 
θα μείνουν στο Ναό γυναίκες, οι οποίες θα ψάλλουν τα 
παραδοσιακά Μοιρολόγια. Την Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ 
ανάβει ο καλαφουνός. 

Είναι μεγάλη φωτιά και συμβολίζει το κάψιμο του Ιούδα. 
Σύμφωνα με το έθιμο ο καλαφουνός πρέπει να παραμείνει 
αναμμένος έως την Κυριακή του Πάσχα. Την ημέρα αυτή 
βάφουν τα αυγά οι νοικοκυρές.
Την Μεγάλη Παρασκευή τα παιδιά μαζεύονται όλα μαζί 
περνάνε από διάφορα μοναστήρια και προσκυνούν.  Την 
Μεγάλη Παρασκευή, συγκλονιστική η αναπαράσταση των 
παθών του κυρίου στην εκκλησία του Αγίου Φανουρίου 
στην Παλιά Πόλη, με τον Ιησού Χριστό να βρίσκεται πάνω 
στον σταυρό και στα πόδια του να είναι η Παναγία, η Μαρία 
η Μαγδαληνή και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Όπως κάθε 
χρόνο βέβαια, στις καμάρες της διαδρομής από τον Άγιο 
Φανούριο έως την πύλη του Αγίου Ιωάννη οι εκατοντάδες 
πιστοί που επισκέπτονται την εκκλησία, μπορούν να 
διακρίνουν την αναπαράσταση του Γολγοθά. Το Μεγάλο 
Σάββατο παλικάρια κουβαλούν ξύλα από το δάσος και 
ανάβουν φωτιά έξω από την εκκλησία. Στη φωτιά μικροί 
και μεγάλοι πετάνε το Μάρτη, ρίχνοντας τον στην φωτιά – 
κουτσούροι – κάνουμε μια ευχή. Μετά την Ανάσταση 
μαζεύονται στα σπίτια για να φάνε βραστό κεφάλι 
κατσικιού και μαγειρίτσα. Την Κυριακή του Πάσχα τρώνε το 
παραδοσιακό φαγητό του Πάσχα το Λαμπριάτη. 

...Η απόλυτη πασχαλινή εκδρομή

Κυριακή του Πάσχα
Πασχαλινό γλέντι στο
Ro d o s  Pa l a c e  με τον

ΑΝΤΩΝΗ ΣΙΓΑΝΟ
την ορχήστρα του, πλούσιο λαϊκό πρόγραμμα,

Παραδοσιακούς χορούς
και πολλές Εκπλήξεις!!!
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στην όμορφη εκκλησία του Ευαγγελισμού, στη πλατεία του 
δημαρχείου. Διανυκτέρευση.

4η ημέρα: ΡΟΔΟΣ (ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ)
Πρόγευμα και στη συνέχεια η ημέρα είναι στη διάθεση σας για 
το πασχαλινό γλέντι, με πλούσια εδέσματα όπως παραδοσιακό 
αρνί στην σούβλα, καθώς επίσης και άφθονο κρασί. 
Απολαύστε το παραδοσιακό γλέντι με την συνοδεία ζωντανής 
μουσικής από τοπικά συγκροτήματα (ισχύει για το Rodos 
Palace). Διανυκτέρευση. 
5η ημέρα: ΦΙΛΕΡΗΜΟΣ - ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ - ΡΟΔΟΣ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
(ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ)
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη δυτική πλευρά του νησιού, 
όπου θα περιηγηθούμε στο γραφικό μοναστήρι στη Φιλέρημο 
(για όσους έχουν επιλέξει προαιρετικά την εκδρομή). Μετά θα 
καταλήξουμε στη μοναδική για την ομορφιά της, κοιλάδα των 
Πεταλούδων. Απολαύστε τον περίπατό σας στο μοναδικό αυτό 
χώρο αναπαραγωγής και χαρείτε το μεγαλείο της φύσης. Στη 
συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο Διαγόρας. Επιστροφή στη 
Θεσσαλονίκη με απευθείας  πτήση.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
•Τα αεροπορικά εισιτήρια ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΡΟΔΟΣ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ. 
•3 ή 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας σε δίκλινα 
με την αντίστοιχη διατροφή.
•Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
•Φ.Π.Α

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
Φόρους αεροδρομίων, εισόδους μουσείων, πάρκων και 
αρχαιολογικών χωρών, διασκεδάσεις, ποτά, προαιρετικές 
εκδρομές, φιλοδωρήματα και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως 
προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

Πασχαλινά Έθιμα
Το Σάββατο του Λαζάρου, τα παιδιά γυρίζουν από πόρτα σε 
πόρτα και τραγουδούν τον «Λάζαρο», συγκεντρώνοντας 
χρήματα και αυγά για τους ιερείς. Παλιότερα, αυτή την ημέρα, 
κανένας γεωργός δεν πήγαινε στο χωράφι του να εργαστεί, 
γιατί όπως πίστευαν, ό, τι έπιαναν θα μαραινόταν. Επιτρεπόταν 
μόνο η συγκέντρωση ξερών κλαδιών για το άναμμα των 
φούρνων τη Μεγάλη Εβδομάδα για το ψήσιμο των κουλουριών.  
Την ημέρα αυτή επίσης, σε όλα τα σπίτια οι νοικοκυρές 
φτιάχνουν στριφτά κουλουράκια, «τα Λαζαράκια», 
συμβολίζοντας με τον τρόπο αυτό το σώμα του Λαζάρου που 
ήταν τυλιγμένο στο σάβανο. Την Μεγάλη Πέμπτη στην Παστίδα 
νέοι ντυμένοι Ρωμαίοι στρατιώτες θα βρίσκονται κάτω από τον 
σταυρό του Κυρίου ενώ την Μεγάλη Παρασκευή εκτός από τους 
Ρωμαίους, στην πορεία προς το Κοιμητήριο, θα συνοδεύσουν 
και μικρά κορίτσια ντυμένα μυροφόρες που θα ραίνουν με 
ροδοπέταλα τον Επιτάφιο. Το πρωί της Μ. Πέμπτης, παρέες 
παιδιών γυρίζουν σε όλες τις γειτονιές τραγουδούν και 
κρατώντας πανέρια, συγκεντρώνουν διάφορα λουλούδια για το 
στολισμό του Επιταφίου, που θα γίνει αργά, τις πρωινές ώρες 
μετά την τέλεση της Σταύρωσης. Επίσης μετά την Σταύρωση, 
θα μείνουν στο Ναό γυναίκες, οι οποίες θα ψάλλουν τα 
παραδοσιακά Μοιρολόγια. Την Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ 
ανάβει ο καλαφουνός. 

Είναι μεγάλη φωτιά και συμβολίζει το κάψιμο του Ιούδα. 
Σύμφωνα με το έθιμο ο καλαφουνός πρέπει να παραμείνει 
αναμμένος έως την Κυριακή του Πάσχα. Την ημέρα αυτή 
βάφουν τα αυγά οι νοικοκυρές.
Την Μεγάλη Παρασκευή τα παιδιά μαζεύονται όλα μαζί 
περνάνε από διάφορα μοναστήρια και προσκυνούν.  Την 
Μεγάλη Παρασκευή, συγκλονιστική η αναπαράσταση των 
παθών του κυρίου στην εκκλησία του Αγίου Φανουρίου 
στην Παλιά Πόλη, με τον Ιησού Χριστό να βρίσκεται πάνω 
στον σταυρό και στα πόδια του να είναι η Παναγία, η Μαρία 
η Μαγδαληνή και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Όπως κάθε 
χρόνο βέβαια, στις καμάρες της διαδρομής από τον Άγιο 
Φανούριο έως την πύλη του Αγίου Ιωάννη οι εκατοντάδες 
πιστοί που επισκέπτονται την εκκλησία, μπορούν να 
διακρίνουν την αναπαράσταση του Γολγοθά. Το Μεγάλο 
Σάββατο παλικάρια κουβαλούν ξύλα από το δάσος και 
ανάβουν φωτιά έξω από την εκκλησία. Στη φωτιά μικροί 
και μεγάλοι πετάνε το Μάρτη, ρίχνοντας τον στην φωτιά – 
κουτσούροι – κάνουμε μια ευχή. Μετά την Ανάσταση 
μαζεύονται στα σπίτια για να φάνε βραστό κεφάλι 
κατσικιού και μαγειρίτσα. Την Κυριακή του Πάσχα τρώνε το 
παραδοσιακό φαγητό του Πάσχα το Λαμπριάτη. 

...Η απόλυτη πασχαλινή εκδρομή

Κυριακή του Πάσχα
Πασχαλινό γλέντι στο
Ro d o s  Pa l a c e  με τον

ΑΝΤΩΝΗ ΣΙΓΑΝΟ
την ορχήστρα του, πλούσιο λαϊκό πρόγραμμα,

Παραδοσιακούς χορούς
και πολλές Εκπλήξεις!!!

05

HAPPY
EASTER
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Πασχαλινό πρόγραμμα στο Rodos Palace: Το Rodos Palace σας επιφυλάσσει και φέτος εκδηλώσεις και εκπλήξεις ιδανικές για να Λαμπρίνουν τις Εορταστικές αυτές ημέρες. Όλη τη Μεγάλη Εμβομάδα το
ξενοδοχείο θα φροντίσει τα νηστίσιμά σας γεύματα ενώ στο γραφικό εκκλησάκι στον προαύλιο του ξενοδοχείου μπορείτε να παρακολουθήσετε τις λειτουργίες. Το Μ. Σάββατο ένα Πασχαλινό καλάθι και
Λαμπάδες θα σας περιμένουν στο δωμάτιό σας ενώ το βράδυ στο πλούσιο Αναστάσιμο δείπνο θα απολαύσετε την πατροπαράδοτη μαγειρίτσα και Ροδίτικο Κατσικάκι με συνοδεία ζωντανής μουσικής.
Στις πισίνες του ξενοδοχείου σουβλίζονται τα αρνιά και στήνεται ο πιο εντυπωσιακός Πασχαλινός Μπουφές με παραδοσιακά εδέσματα, ενώ το Ελληνικό γλέντι συνοδεύουν ορχήστρα με τοπικό χορευτικό
συγκρότημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: TΟ Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, Η ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ
ΕΚΔΡΟΜΕΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: 70€ Ο ΕΝΗΛΙΚΑΣ/50€ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ

Ôï îåíïäï÷åßï MEDITERRANNEAN HOTEL  âñßóêåôáé óôçí áììþäç ðáñáëßá êïíôÜ óôï Åíõäñåßï 
êáé ôï Êáæßíï, óôçí ðüëç ôçò Ñüäïõ êáé ôï êÜóôñï ôùí Éððïôþí. ÄéáèÝôåé 241äùìÜôéá êáé 10 
ðïëõôåëÞò junior óïõßôåò. Ôá äùìÜôéá åßíáé åîïðëéóìÝíá ìå: ìðáëêüíé, A/C, êáëùäéáêÞ 
ôçëåüñáóç, ôçëÝöùíï, Wifi ,mini bar, ÷ñçìáôïêéâþôéï ìðÜíéï, ðéóôïëÜêé ìáëëéþí êáé 24ùñç 
õðçñåóßá äùìáôßïõ.

MEDITERRANEAN HOTEL 4* ΠΟΛΗ

Ôï îåíïäï÷åßï Bellevue Suites áðïôåëåßôáé áðü 11 ðïëõôåëåßò êáé Üíåôåò óïõßôåò, åíüò Þ äýï 
õðíïäùìáôßùí ìå ðëÞñùò åîïðëéóìÝíç êïõæßíá êáé ìðÜíéï ìå õäñïìáóÜæ. Ïé óýã÷ñïíåò îýëéíåò 
ëåðôïìÝñåéåò, ôá ìáñìÜñéíá ðáôþìáôá, ïé Üíåôïé ÷þñïé êáé Ýíáò ìïíáäéêüò óõíäõáóìüò öõóéêïý 
öùôüò ìå áðñüóêïðôç èÝá åßíáé ìåñéêÜ áðü ôá ðñüóèåôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ ðïõ ðñïóöÝñåé ôï 
Bellevue Suites. Ôï Bellevue Suites äéáèÝôåé Üíåôåò óïõßôåò ôïõ åíüò õðíïäùìáôßïõ ôùí 45 ô.ì. Þ 
äýï õðíïäùìáôßùí ôùí 65 ô.ì.Áðïëáýóôå ìßá ìïíáäéêÞ äéáìïíÞ óôçí Ñüäï, óôç äéêÞ óáò éäéùôéêÞ 
óïõßôá, áð’üðïõ ìðïñåßôå íá áðïëáýóåôå ôçí öáíôáóôéêÞ èÝá ôïõ Áéãáßïõ, ðïõ âñßóêåôáé 
ìðñïóôÜ óôá ìÜôéá óáò.

BELLEVUE SUITES 5* ΠΟΛΗ (family) 

Ôï HOTEL PANTHENON âñßóêåôáé óôï êÝíôñï ôçò ðüëçò ôçò Ñüäïõ, äÝêá ëåðôÜ áðü ôçí 
ðåñßöçìç ÌåóáéùíéêÞ ôçò ðüëç, êïíôÜ óôï åìðïñéêü êÝíôñï êáé ôï Êáæßíï ôçò Ñüäïõ. Ôï 
îåíïäï÷åßï âñßóêåôáé ëéãüôåñï áðü 100 ìÝôñá áðü ôçí ðáñáëßá ôçò Øáñïðïýëáò. Áíáêáéíßóôçêå 
ðëÞñùò ôï 2008, ðñïóöÝñïíôÜò óáò äéáìïíÞ óå Ýíá ìïíôÝñíï êáé Üíåôï ðåñéâáëëïí.Óôï 
äùìáôéï èá âñåéôå a/c ,tv,øõãåéï åíù ôï îåíïäï÷åéï äéáèåôåé ðéóéíá -bar-áéèïõóá ðñùéíïõ ,wi-fi  
Ôï ðñïóùðéêü èá óáò ðñïóöÝñåé åðáããåëìáôéêïý åðéðÝäïõ õðçñåóßåò, óå óõíäõáóìü ìå ôçí 
ðáôñïðáñÜäïôç ÅëëçíéêÞ Öéëïîåíßá.  

PARTHENON HOTEL 3*  ΠΟΛΗ

Ôï îåíïäï÷åßï âñßóêåôáé óôçí ðüëç ôçò Ñüäïõ. ÄéáèÝôåé ðéóßíá, bar, åóôéáôüñéï êáé  óôá äùìÜôéá 
èá âñåßôå, Á/C, mini bar, ôçëåüñáóç, óåóïõÜñ. ÅîáéñåôéêÞ åðéëïãÞ ãéá üóïõò èÝëïõí íá 
äéáìÝíïõí óôï êÝíôñï ôçò ðüëçò.

ATHENA HOTEL 3*SUP.  ΠΟΛΗ

φόροι αεροδρομίων +31€  κατ’άτομοΠτήσεις με Aegean Airlines 25 & 26/04/19, 14:00 15:05, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΡΟΔΟΣ   28 & 29/04/2019, 15.40-16.50, ΡΟΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines σε οικονομική θέση με βαλίτσα 23kg & χειραποσκευή. Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης και ΦΠΑ.
Εκδρομικό πρόγραμμα: Γύρος Πόλης και Λίνδος, Κάμειρος, Φιλέρημος, Πεταλούδες +60€/άτομο. Στο εκδρομικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται και οι μεταφορές απο και προς το αεροδρόμιο της Ρόδου.

Ι.Χ. Α.ΚΑΤ. για 4 ημέρες 90€ / Β' ΚΑΤ.: 115€   Ι.Χ. Α.ΚΑΤ. για 5 ημέρες 115€ / Β' ΚΑΤ.: 135€

5 ΗΜΕΡΕΣ  25/04
Ξενοδοχείο Τύπος

Δωματίου Διατροφή Παρατηρήσεις

PARTHENON 3* ΠΟΛΗ Standard Πρωινό ΧΩΡΙΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ

ΧΩΡΙΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΑ ΤΟ 2018

ΡΟΔΟΣ 4 ΗΜΕΡΕΣ 26/04
Τιμή σε
δίκλινο

225

Παιδί
έως 12χρ.

125

Τιμή σε
δίκλινο

245

Παιδί
έως 12χρ.

125
ΑΤΗΕΝΑ 3* ΠΟΛΗ Standard Πρωινό 235 135 255 135

MEDITERRANEAN 4* ΠΟΛΗ Side sea view Ημιδιατροφή 315 185 365 195

BELLEVUE 5* SUITES ΠΟΛΗ Family rooms Ημιδιατροφή 1365 - 1595 -

Sea view Executive 325 185 385 195

Garden suites Family 1285 - 1485 -
Premium Sea view 355 195 415 215

Ά Έκδοση 21-02-2019

RODOS PALACE 5* ΙΞΙΑ FAMILY ROOMS (2 ΕΝΗΛΙΚΕΣ & 2 ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12ΧΡ.)
2 Executive

Connecting Sea View
1255 - 1465 - ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ 4 ΕΝΗΛΙΚΕΣ ή ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

ΤΑ FAMILY ΕΙΝΑΙ ΔΙΧΩΡΕΣ ΣΟΥΪΤΕΣ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ

Ημιδιατροφή
(Περιλαμβάνει
τα εορταστικά

γεύματα)

ΤΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ RODOS PALACE

Από 1ης Ιανουαρίου 2018 επιβάλλεται Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία, ανά δωμάτιο
και ανά διανυκτέρευση και καταβάλλεται από τον πελάτη.
Ειδικότερα, ο φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία ανέρχεται σε:  ▪ 1,5 ευρώ ανά διαμονή σε
ξενοδοχεία 3 αστέρων ▪ 3 ευρώ ανά διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων
▪ 4 ευρώ ανά διαμονή σε ξενοδοχεία 5 αστέρων
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ELIA BETOLO ΠΟΛΗ

XΑΝΙΑ (ΔΙΑΚΟΠΕΣ)
Ξενοδοχείο Περιοχή Διατροφή Τιμή σε 

δίκλινο
1o 

παιδί
2o 

παιδί
Τιμή σε 
δίκλινο

1o 
παιδί

2o 
παιδί Παρατηρήσεις

PORTO 
KALAMAKI Καλαμάκι Πρωινό 215 155 - 235 165 - -

ELEFTHERIA 
HOTEL 3* 

Αγία 
Μαρίνα Ημιδιατροφή 269 195 269 299 215 299 -

 ΑRCADI 
HOTEL 3* Πόλη Πρωινό 279 195 - 309 195 - -

CRETA PALM 4* KΑΤΩ 
ΣΤΑΛΟΣ Ημιδιατροφή 295 195 295 330 205 330 -

ELLIA BETOLO ΠΑΛΙΑ 
ΠΟΛΗ Πρωινό 289 195 - 325 205 - -

IOLIDA 
BEACH  5* Αγία Μαρίνα Ημιδιατροφή 329 209 329 375 229 395 -

PORTO
PLATANIAS 

VILLAGE 
RESORT 4* 

Πλατανιάς Ημιδιατροφή 315 199 335 349 209 369 -

CRETAN DREAM  
ROYAL 5*

KΑΤΩ 
ΣΤΑΛΟΣ Ημιδιατροφή 359 229 359 409 249 429 -

4ΗΜΕΡΕΣ 26/4 5ΗΜΕΡΕΣ 25/4

4çìÝñåò: ðôÞóåéò RYANAIR - ÈÅÓ/ÍÉÊÇ-×ANIA 19.45 - 21.05 ×ANIA - ÈÅÓ/ÍÉÊÇ AEGEAN 22.55 - 00.05
5çìÝñåò: ðôÞóåéò AEGEAN AIRLINES - ÈÅÓ/ÍÉÊÇ - XANIA 21.05 - 22.20 ×ANIA - ÈÅÓ/ÍÉÊÇ 22.55 - 00.05
Óôï 4Þìåñï ðåñéëáìâÜíåôáé 1 áðïóêåõÞ áíá 2 Üôïìá óôï 5íèÞìåñï 1 áðïóêåõÞ áíÜ Üôïìï 
Åíïéêßáóç É× êáô. Á ãéá üëåò ôéò çìÝñåò ìå áðåñéüñéóôá ÷ëì 4çì – 85å , 5çì – 100å áíÜ áõôïêßíçôï.
OIKOÃÅÍÅÉÁÊÁ ÄÙÌÁÔÉÁ : -ÄÉ×ÙÑÁ ELEFTHERIA, IOLIDA, CRETAN DREAM / MAZINETTE PORTO PLATANIAS / ÔÅÔÑÁÊËÉÍÏ CRETA PALM

ÐåñéëáìâÜíåé: Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις και εξασφαλισμένες θέσεις •  Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας
Ασφάλεια αστικής ευθύνης • Φ.Π.Α
Äåí ðåñéëáìâÜíåé: Φόρους αεροδρομίων, εισόδους μουσείων, πάρκων και αρχαιολογικών χωρών, διασκεδάσεις, ποτά, προαιρετικές εκδρομές
φιλοδωρήματα και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Öüñïé áåñïäñïìßùí 35€

4ΗΜΕΡΕΣ 26/4 5ΗΜΕΡΕΣ 25/4

Ôï îåíïäï÷åßï Elia Betolo âñßóêåôáé óôçí êáñäéÜ ôçò ðáëéÜò 
ðüëçò ôùí ×áíßùí, ìüëéò 100 ì. áðü ôï Áñ÷áéïëïãéêü ìïõóåßï. 
Ôï îåíïäï÷åßï äéáèÝôåé ÷þñï õðïäï÷Þò, ÷þñï ðñùéíïý êáé 
lounge area. ¼ëá ôá äùìÜôéá åßíáé åîïðëéóìÝíá ìå air condition, 
free Wi-Fi, äïñõöïñéêÞ ôçëåüñáóç åðßðåäçò ïèüíçò, 
óôåãíùôÞñá ìáëëéþí, êáöåôéÝñá êáé ÷ñçìáôïêéâþôéï.

ELEFTHERIA 3* ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ

Éäáíéêü ïéêïãåíåéáêü îåíïäï÷åßï óôçí Áãßá Ìáñßíá óå Ýíá 
êáôáðñÜóéíï ðåñéâÜëëïí. ¼ëá ôá äùìÜôéá äéáèÝôïõí A/C, TV, 
ðéóôïëÜêé ìáëëéþí, øõãåßï êáé safe box. Ç îåíïäï÷åéáêÞ ìïíÜäá 
äéáèÝôåé reception, ðéóßíá, ðáéäéêÞ ðéóßíá, bar, pool bar, snack 
bar, ðáéäéêÞ ÷áñÜ, ãõìíáóôÞñéï, åóôéáôüñéï êáé Üíåôï parking. 
Åðßóçò ìðïñåßôå íá áðïëáýóåôå óôï åóôéáôüñéï ôïõ 
îåíïäï÷åßïõ ôç êáôáðëçêôéêÞ óðéôéêÞ êïõæßíá ðïõ áðïôåëåß 
ðüëï Ýëîçò ãéá üëïõò ôïõò åðéóêÝðôåò.

IOLIDA BEACH 5*

ΠΟΛΗ

Ôï IOLIDA BEACH áðïôåëåß Ýíá ìïíôÝñíï èÝñåôñï 5 áóôÝñùí, 
éäáíéêÜ êôéóìÝíï óå áðüóôáóç áíáðíïÞò áðü ôçí áììþäç 
ðáñáëßá ôçò Áãßáò Ìáñßíáò. Áðáñôßæåôáé áðü äýï êôéñéáêÜ 
óõãêñïôÞìáôá, ôá ïðïßá óõíäÝïíôáé ìå ìéá åíôõðùóéáêÞ 
áåñïãÝöõñá, ç ïðïßá áíáðôýóóåóáé ðÜíù áðü ôçí ðáëáéÜ 
åèíéêÞ ïäü ×áíßùí-Êáóôåëëßïõ, äßíïíôáò Ýôóé ôçí áßóèçóç 
åíüò åýêïëá ðñïóâÜóéìïõ, æåóôïý,  ðïëõôåëïýò 
ðáñáèáëÜóóéïõ îåíïäï÷åßïõ. Áðïôåëåß Ýíá ðñáãìáôéêü 
ðáñÜäåéóï ôüóï ãéá æåõãÜñéá üóï êáé ãéá ïéêïãÝíåéåò ðïõ 
áðïæçôïýí îÝãíïéáóôåò óôéãìÝò óå ãáëÞíéá áôìüóöáéñá.

ΧΑΝΙΑ . . .ένα λιμάνι  με εικόνες Βενετίας

Από 1ης Ιανουαρίου 2018 επιβάλλεται Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία, ανά δωμάτιο και ανά διανυκτέρευση και καταβάλλεται από τον πελάτη. Ειδικότερα, ο φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία
ανέρχεται σε:  ▪ 1,5 ευρώ ανά διαμονή σε ξενοδοχεία 3 αστέρων ▪ 3 ευρώ ανά διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων ▪ 4 ευρώ ανά διαμονή σε ξενοδοχεία 5 αστέρων

‘Α ΈΚΔΟΣΗ
21/02/2019

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ



Ôï Splendour Resort , 5* áóôÝñùí, óôï ãñáöéêü ÖçñïóôåöÜíé, ðñïóöÝñåé êïìøÜ êáôáëýìáôá ìå èÝá óôï Áéãáßï 
ÐÝëáãïò. ÄéáèÝôåé ðéóßíá ìå ìðáñ êáé ðñïóöÝñåé äùñåÜí Wi-Fi óå üëïõò ôïõò ÷þñïõò ôïõ. Ôá êëéìáôéæüìåíá 
äùìÜôéá êáé ïé óïõßôåò åßíáé öùôåéíÜ êáé äéáêïóìçìÝíá óå áðáëïýò ôüíïõò. ¼ëá ðåñéëáìâÜíïõí éäéùôéêü 
ìðáëêüíé, äïñõöïñéêÞ ôçëåüñáóç åðßðåäçò ïèüíçò, ìßíé øõãåßï êáé äùñåÜí ðñïúüíôá ðåñéðïßçóçò. 
ÏñéóìÝíåò ìïíÜäåò äéáèÝôïõí ìðáíéÝñá-õäñïìáóÜæ, åíþ Üëëåò Ý÷ïõí êáé éäéùôéêÞ ðéóßíá. Ïé åðéóêÝðôåò 
ìðïñïýí íá áðïëáýóïõí öñÝóêïõò ÷õìïýò, êïêôÝéë êáé åëáöñéÜ ãåýìáôá óôï ìðáñ ôçò ðéóßíáò. ÊáèçìåñéíÜ 
óåñâßñåôáé ìðïõöÝò ðñùéíïý äßðëá óôçí ðéóßíá.

ÔÎåíïäï÷åßï 4* sup. ÷ôéóìÝíï óôçí êáñäéÜ ôïõ Çìåñïâéãëßïõ. Ôï óõãêñüôçìá äåóðüæåé åðéâëçôéêÜ óôï âñÜ÷ï 
ôçò ÊáëíôÝñáò êáé ðñïóöÝñåé õðçñåóßåò óõíþíõìåò ôçò ðïëõôÝëåéáò. Áðïëáýóôå ôçí äéáìïíÞ óáò óôá 
ðïëõôåëÞ äùìÜôéá ôïõ óõãêñïôÞìáôïò óôá ïðïßá ïäçãåßóôå áðï Ýíá ìïíáäéêü óôï åßäïò ôïõ áóáíóÝñ ôï 
ïðïßï ìåôáôñÝðåé ôç ìåôáöïñÜ óáò óå Ýíá ôáîßäé óôï Áéãáßï. Óå üëá ôá äùìÜôéá ôïõ ìðïñåßôå íá áðïëáýóåôå 
ôç èÝá óôç ÊáëíôÝñá êáé äéáèÝôïõí ðëÜóìá tv, øõãåßï, ðéóôïëÜêé ìáëëéþí, A/C, mini bar, cd player. To 
óõãêñüôçìá äéáèÝôåé ðéóßíá, jaccuzi, reception. Óôçí Üêñç ôïõ âñÜ÷ïõ ìðïñåßôå íá áðïëáýóåôå óôï äéÜóçìï 
gourmet åóôéáôüñéü ôïõ ôéò ìïíáäéêÝò ãåýóåéò.

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
1η ημέρα: ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
(Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονίας και πτήση για την Σαντορίνη. Ξεκινάμε από τις αρχαιότητες, στο 
Ακρωτήρι. Περιήγηση στα αξιοθέατα (Θαμμένη προϊστορική Πολιτεία πριν 3.500 χρόνια) και θα 
συνεχίσουμε στο αρχαιολογικό μουσείο της Σαντορίνης. Στη συνέχεια ελεύθεροι στην χώρα. Το βράδυ θα 
παρακολουθήσετε την περιφορά του Επιταφίου. Διανυκτέρευση. 
2η ημέρα: ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ/ΟΙΑ (Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ)
Χρόνος ελεύθερος για να χαρούμε την κυκλαδίτικη ομορφιά. Για όσους επιθυμούν προαιρετική εκδρομή με 
πλοίο στον κόλπο στης Σαντορίνης, επίσκεψη στο ηφαίστειο, την παλιά Καμμένη με τις ζεστές πηγές και 
μετάβαση στο τρίτο νησί, τη Θηρασία. Το απόγευμα αναχώρηση για το Βόρειο τμήμα του νησιού. Άφιξη στην 
Οία (διατηρητέος οικισμός, παλιά πρωτεύουσα του νησιού). Το βράδυ θα παρακολουθήσετε την λειτουργία 
της Ανάστασης. Διανυκτέρευση . 
3η ημέρα : ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ)
Πρωινό και ετοιμαστείτε για το Παραδοσιακό Πασχαλινό γεύμα που κλείνει την εορταστική περίοδο του 
Πάσχα. Το απόγευμα ελεύθερος χρόνος στην διάθεση σας για περίπατο στα κατάλευκα δρομάκια και 
απόλαυση του ηλιοβασιλέματος.  Διανυκτέρευση. 
4η ημέρα : ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό. Χρόνος ελεύθερος. Πτήση επιστροφής για Θεσσαλονίκη.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
•Τα αεροπορικά εισιτήρια ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ. 
•3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας σε δίκλινα με την αντίστοιχη διατροφή. •Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης. •Φ.Π.Α. 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
Φόρους αεροδρομίων, εισόδους μουσείων, πάρκων και αρχαιολογικών χωρών, διασκεδάσεις, ποτά, 
φιλοδωρήματα, βαπορέτα και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Προαιρετική 
εκδρομή.

AFRODITI VENUS BEACH RESORT 4* sup.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

...ένας ρομαντικός προορισμός

ΚΑΜΑΡΙ

SPLENDOUR RESORT 5*ANDROMEDA VILLAS 4*

ALESAHNE HOTEL 3*THIRASIA HOTEL

Ôï îåíïäï÷åßï åßíáé êôéóìÝíï 
óôï êÝíôñï ôùí Öçñþí êáé 
äéáèÝôåé ðéóßíá -parking  åíþ 
óôá äùìÜôéá èá âñåßôå 
ìðÜíéï- tv-a/c

ΧΩΡΑ ΚΑΜΑΡΙ

Εντυπωσιακό κυκλαδίτικο στυλ κτισμένο 
μπροστά στην παραλία και μόλις 50 μ από 
την στάση του Κτελ διαθέτει πισίνα -pool 
bar- bar ενώ στα δωμάτια του θα βρείτε 
tv-a/c -mini bar.

08
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Âñßóêåôáé óôï êÝíôñï ôïõ Êáìáñßïõ ðÜíù óôç 
èÜëáóóá. ÐñïóöÝñåé ðñáãìáôéêÞ ÷áëÜñùóç êáé 
áíáæùïãüíçóç, ìå ìåãÜëç ðïéêéëßá 
ðåñéðïéÞóåùí óôï spa center ðïõ äéáèÝôåé. Ôï 
îåíïäï÷åßï åßíáé åðßóçò Ýíá áðü ôá ëßãá óôçí 
ðåñéï÷Þ, ðïõ äéáèÝôåé ðáéäéêÞ ðéóßíá êáé 
îáðëþóôñåò ìå ïìðñÝëåò óôç èÜëáóóá. Ôï 
ðñïóùðéêü ðñïóöÝñåé 24ùñç åîõðçñÝôçóç. Ôá 
124 äùìÜôéá åßíáé åõñý÷ùñá, êëéìáôéæüìåíá êáé 
åîïðëéóìÝíá ìå üëåò ôéò áðáñáßôçôåò óýã÷ñïíåò 
áíÝóåéò.



Ôï Splendour Resort , 5* áóôÝñùí, óôï ãñáöéêü ÖçñïóôåöÜíé, ðñïóöÝñåé êïìøÜ êáôáëýìáôá ìå èÝá óôï Áéãáßï 
ÐÝëáãïò. ÄéáèÝôåé ðéóßíá ìå ìðáñ êáé ðñïóöÝñåé äùñåÜí Wi-Fi óå üëïõò ôïõò ÷þñïõò ôïõ. Ôá êëéìáôéæüìåíá 
äùìÜôéá êáé ïé óïõßôåò åßíáé öùôåéíÜ êáé äéáêïóìçìÝíá óå áðáëïýò ôüíïõò. ¼ëá ðåñéëáìâÜíïõí éäéùôéêü 
ìðáëêüíé, äïñõöïñéêÞ ôçëåüñáóç åðßðåäçò ïèüíçò, ìßíé øõãåßï êáé äùñåÜí ðñïúüíôá ðåñéðïßçóçò. 
ÏñéóìÝíåò ìïíÜäåò äéáèÝôïõí ìðáíéÝñá-õäñïìáóÜæ, åíþ Üëëåò Ý÷ïõí êáé éäéùôéêÞ ðéóßíá. Ïé åðéóêÝðôåò 
ìðïñïýí íá áðïëáýóïõí öñÝóêïõò ÷õìïýò, êïêôÝéë êáé åëáöñéÜ ãåýìáôá óôï ìðáñ ôçò ðéóßíáò. ÊáèçìåñéíÜ 
óåñâßñåôáé ìðïõöÝò ðñùéíïý äßðëá óôçí ðéóßíá.

ÔÎåíïäï÷åßï 4* sup. ÷ôéóìÝíï óôçí êáñäéÜ ôïõ Çìåñïâéãëßïõ. Ôï óõãêñüôçìá äåóðüæåé åðéâëçôéêÜ óôï âñÜ÷ï 
ôçò ÊáëíôÝñáò êáé ðñïóöÝñåé õðçñåóßåò óõíþíõìåò ôçò ðïëõôÝëåéáò. Áðïëáýóôå ôçí äéáìïíÞ óáò óôá 
ðïëõôåëÞ äùìÜôéá ôïõ óõãêñïôÞìáôïò óôá ïðïßá ïäçãåßóôå áðï Ýíá ìïíáäéêü óôï åßäïò ôïõ áóáíóÝñ ôï 
ïðïßï ìåôáôñÝðåé ôç ìåôáöïñÜ óáò óå Ýíá ôáîßäé óôï Áéãáßï. Óå üëá ôá äùìÜôéá ôïõ ìðïñåßôå íá áðïëáýóåôå 
ôç èÝá óôç ÊáëíôÝñá êáé äéáèÝôïõí ðëÜóìá tv, øõãåßï, ðéóôïëÜêé ìáëëéþí, A/C, mini bar, cd player. To 
óõãêñüôçìá äéáèÝôåé ðéóßíá, jaccuzi, reception. Óôçí Üêñç ôïõ âñÜ÷ïõ ìðïñåßôå íá áðïëáýóåôå óôï äéÜóçìï 
gourmet åóôéáôüñéü ôïõ ôéò ìïíáäéêÝò ãåýóåéò.

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
1η ημέρα: ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
(Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονίας και πτήση για την Σαντορίνη. Ξεκινάμε από τις αρχαιότητες, στο 
Ακρωτήρι. Περιήγηση στα αξιοθέατα (Θαμμένη προϊστορική Πολιτεία πριν 3.500 χρόνια) και θα 
συνεχίσουμε στο αρχαιολογικό μουσείο της Σαντορίνης. Στη συνέχεια ελεύθεροι στην χώρα. Το βράδυ θα 
παρακολουθήσετε την περιφορά του Επιταφίου. Διανυκτέρευση. 
2η ημέρα: ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ/ΟΙΑ (Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ)
Χρόνος ελεύθερος για να χαρούμε την κυκλαδίτικη ομορφιά. Για όσους επιθυμούν προαιρετική εκδρομή με 
πλοίο στον κόλπο στης Σαντορίνης, επίσκεψη στο ηφαίστειο, την παλιά Καμμένη με τις ζεστές πηγές και 
μετάβαση στο τρίτο νησί, τη Θηρασία. Το απόγευμα αναχώρηση για το Βόρειο τμήμα του νησιού. Άφιξη στην 
Οία (διατηρητέος οικισμός, παλιά πρωτεύουσα του νησιού). Το βράδυ θα παρακολουθήσετε την λειτουργία 
της Ανάστασης. Διανυκτέρευση . 
3η ημέρα : ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ)
Πρωινό και ετοιμαστείτε για το Παραδοσιακό Πασχαλινό γεύμα που κλείνει την εορταστική περίοδο του 
Πάσχα. Το απόγευμα ελεύθερος χρόνος στην διάθεση σας για περίπατο στα κατάλευκα δρομάκια και 
απόλαυση του ηλιοβασιλέματος.  Διανυκτέρευση. 
4η ημέρα : ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό. Χρόνος ελεύθερος. Πτήση επιστροφής για Θεσσαλονίκη.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
•Τα αεροπορικά εισιτήρια ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ. 
•3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας σε δίκλινα με την αντίστοιχη διατροφή. •Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης. •Φ.Π.Α. 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
Φόρους αεροδρομίων, εισόδους μουσείων, πάρκων και αρχαιολογικών χωρών, διασκεδάσεις, ποτά, 
φιλοδωρήματα, βαπορέτα και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Προαιρετική 
εκδρομή.
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ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ÐôÞóåéò ASTRA AIRLINES: ÈÅÓ/ÍÉÊÇ - ÓÁÍÔÏÑÉÍÇ AZI416  08.20 - 09.30     ÓÁÍÔÏÑÉÍÇ-ÈÅÓ/ÍÉÊÇ AZI417   18.15 - 19.25  
Åíïéêßáóç É× ãéá üëåò ôéò çìÝñåò ìå áðåñéüñéóôá ÷ëì: Êáôçãïñßá Á 85€, êáôçãïñßá Â 105€
Ôï îåíïäï÷åßï KALESTESIA SUITES äéáèÝôåé ïéêïãåéíåéáêÜ, äß÷ùñá äéáìåñßóìáôá.
ÐÑÏÁÉÑÅÔÉÊÁ ÅÏÑÔÁÓÔÉÊÁ ÄÅÉÐÍÁ - ÃÅÕÌÁÔÁ óôï îåíïäï÷åßï ANDROMEDA
Ì.ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ: ÍÇÓÔÉÓÉÌÏÓ ÌÐÏÕÖÅÓ Ì.ÓÁÂÂÁÔÏ: ÁÍÁÓÔÁÓÉÌÏ ÄÅÉÐÍÏ ÌÅ ÐÁÑÁÄÏÓÉÁÊÇ ÌÁÃÅÉÑÉÔÓÁ
ÊÕÑÉÁÊÇ ÐÁÓ×Á: ÅÏÑÔÁÓÔÉÊÏ ÃÅÕÌÁ
75€ ÅÍÇËÉÊÁÓ, 40€ ÐÁÉÄÉ ÅÙÓ 6 ÅÔÙÍ, 55€ ÐÁÉÄÉ 7-12 ÅÔÙÍ 
ÐÑÏÁÉÑÅÔÉÊÅÓ ÅÊÄÑÏÌÅÓ: ÅÐÉÔÁÖÉÏ ÓÔÏÍ ÐÕÑÃÏ 15€ / ÐÕÑÃÏÓ - ÁÊÑÙÔÇÑÉ - SANTO WINES 20€
ÇËÉÏÂÁÓÉËÅÌÁ ÏÉÁ 15€

Öüñïé áåñïäñïìßùí 35€

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ‘Α ΈΚΔΟΣΗ 21/02/2019 4 ΗΜΕΡΕΣ    26/4

Ξενοδοχείο Περιοχή Διατροφή Τιμή σε 
δίκλινο 1o παιδί 2o παιδί Παρατηρήσεις

OCEANIS ΒΕΑCH 4* Καμάρι Πρωινό 319 
Με θέα θάλασσα 155 285 -

THIRASIA Φηρά Πρωινό 325 155 - -

ALESAHNE BEACH 4* Καμάρι
Πρωινό 335 185 385 -

Ημιδιατροφή 395 185 - -

AFRODITE VENUS BEACH 
HOTEL  4* Καμάρι

Πρωινό 335 185 385 -

Ημιδιατροφή 395 185 385 -

AMBIENCE SUITES Φηροστεφάνι Πρωινό 345 
σε Deluxe Suite

155 
(0 - 6 ετών)

279  
(6 - 12 ετών)

295 Επιβ. Superior Suite: 
15ε / ατομο

ANESSIS Φηρά Πρωινό 349 155 295

ORIZONTES 4* Πύργος Πρωινό 359  
Με θέα θάλασσα

155 
(0 - 6 ετών)

239 
(6 - 12 ετών)

375
Επιβ. σε Executive 

δωμάτιο με θέα 
θάλασσα: 45 ε / ατομο

SPLENDOUR 5* Φηροστεφάνι Πρωινό

409 
Standard 

δωματιο Με θέα 
θάλασσα

155  
(0 - 6 ετών)

239 
(6 - 12 ετών)

279 -

425 
Superior δωματιο 
Με θέα θάλασσα

155 
(0 - 6 ετών)

259 
(6 - 12 ετών)

299 -

475 
Junior Suite 

με προσωπική 
πισίνα & θέα 

θάλασσα

155 
(0 - 6 ετών)

279 
(6 - 12 ετών)

319 -

ANDROMEDA VILLAS 4* Ημεροβίγλι Πρωινό 485 155 485 CALDERA VIEW 
SUPERIOR ROOMS

   KALESTESIA SUITES  
FAMILY FRIENDLY 

Ακρωτήρι Πρωινό
485 155 445 CALDERA VIEW 

JUNIOR SUITE 

535 155 495
 SUITE 2 

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕ 
ΑΤΟΜΙΚΟ JACUZZI

SENSATION VILLAS Πύργος Διαμονή 595 155 245 ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΛΛΑ ΜΕ 
ΜΙΚΡΗ ΠΙΣΙΝΑ

Από 1ης Ιανουαρίου 2018 επιβάλλεται Φόρος διαμονής
στα ξενοδοχεία, ανά δωμάτιο και ανά διανυκτέρευση
και καταβάλλεται από τον πελάτη.
Ειδικότερα, ο φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία
ανέρχεται σε:  ▪ 1,5 ευρώ ανά διαμονή σε ξενοδοχεία
3 αστέρων ▪ 3 ευρώ ανά διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων
▪ 4 ευρώ ανά διαμονή σε ξενοδοχεία 5 αστέρων



ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΕ FAMILY ROOMS

FAMILY SUMMER HOLIDAYS 2019

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019

ALL INCLUSIVE δωρεάν γεύματα/ποτά/παγωτά/snacks

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ πλούσιο πρωινό/ένα γεύμα καθημερινά

fly & drive

παραµυθένιες
διακοπές...
παιδικές πισίνες για ατελείωτα
παιχνίδια στο νερό !!!

εκπαιδευτικά
παιχνίδια...
διασκεδαστικά παιχνίδια
για τους µικρούς µας φίλους

οργανωµένες
παιδότοποι
kids play
µε εξειδικευµένο προσωπικό
για παιχνίδια και φύλαξη

παιδικά µενού - play room

Κάντε
early booking

και κερδίστε
 απίστευτες τιµές

για το καλοκαίρι 2019

µε τιµές
που

δεν θα βρείτε
online ! ! !

µπείτε στο
site µας
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Öüñïé áåñïäñïìßùí 35€

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ

ΜΥΚΟΝΟΣ . . .στην καρδιά των Κυκλάδων

5çìÝñåò: ðôÞóåéò ASTRA AIRLINES
25/04 ÈÅÓ/ÍÉÊÇ- ÌÕÊÏÍÏÓ 21.25-22.40 & 29/04 ÌÕÊÏÍÏÓ- ÈÅÓ/ÍÉÊÇ 23.50-01.20
Åíïéêßáóç É× êáô. Á ãéá üëåò ôéò çìÝñåò ìå áðåñéüñéóôá ÷ëì 5çì – 125€

THREE SHADES MYKONOS 4* Βρύση / Χώρα Πρωινό 389

PORTO MYKONOS 4* 
sea view room Παλιό Λιμάνι – Χώρα Πρωινό 499

THARROE OF MYKONOS 5* Βρύση / Χώρα Πρωινό 539

DE LIGHT 5* 
Suite Sea View Άγιος Ιωάννης Πρωινό 559

ΜΥΚΟΝΟΣ  5 ΗΜΕΡΕΣ    25/4 
Ξενοδοχείο Περιοχή Διατροφή Τιμή σε δίκλινο / τρίκλινο

CHARISSI 3* Βρύση / Χώρα Πρωινό 379

OLIA HOTEL 3* Τούρλος Πρωινό 379

ARCHIPELAGOS 5* Καλό Λιβάδι Πρωινό 449

ELENA HOTEL 2* Χώρα - Κεντρικό Πρωινό 419

Ά Έκδοση 21-02-2019

Από 1ης Ιανουαρίου 2018 επιβάλλεται Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία,
ανά δωμάτιο και ανά διανυκτέρευση και καταβάλλεται από τον πελάτη.
Ειδικότερα, ο φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία ανέρχεται σε:  ▪ 1,5 ευρώ ανά
διαμονή σε ξενοδοχεία 3 αστέρων ▪ 3 ευρώ ανά διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων
▪ 4 ευρώ ανά διαμονή σε ξενοδοχεία 5 αστέρων

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΜΥΚΟΝΟ  (Μ. ΠΕΜΠΤΗ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονίας και πτήση για την Μύκονο. Σας προτείνουμε να 
επισκεφτείτε το προστατευόμενο νησί Δήλος, με τον αρχαιολογικό χώρο σπάνιας ομορφιάς και 
ιστορικής σημασίας. Το απόγευμα μπορείτε να πιείτε από νωρίς ένα κοκτέιλ στη Μικρή Βενετία, 
που σίγουρα έχετε δει να φιγουράρει σε κάποια καρτ – ποστάλ,  θαυμάζοντας το ηλιοβασίλεμα.
2η ημέρα: ΜΥΚΟΝΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ (Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
Σας προτείνουμε να επισκεφτείτε ένα από τα ομορφότερα νησιά των Κυκλάδων, για να χαρείτε την 
κυκλαδίτικη ομορφιά. Επισκεφτείτε την εκκλησία Παναγία της Τήνου για προσκύνημα. Περιήγηση 
στην χώρα και επιστροφή. Το βράδυ μπορείτε να παρακολουθήσετε την περιφορά του επιταφίου 
στο κέντρο της χώρας. Διανυκτέρευση. 
3η ημέρα: ΜΥΚΟΝΟΣ (Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ) Πρωινό και ελεύθερη ημέρα στα κοντινότερα χωριά και 
παραλίες. Το βράδυ προτείνουμε να κάνετε Ανάσταση σε μια από τις χαρακτηριστικές μικρές 
εκκλησίες του νησιού και συνεχίστε με χορό ως το πρωί σε ένα από τα πολλά μπαράκια. 
Διανυκτέρευση. 
4η ημέρα: ΜΥΚΟΝΟΣ (ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ)
Πρωινό. Το μεσημεράκι σας προτείνουμε να γευματίσετε με παραδοσιακές πασχαλινές νοστιμιές 
και να χαρείτε την κυκλαδίτικη φιλοξενία μας, με νησιώτικους χορούς και τραγούδια. Το τελευταίο 
σας βράδυ στη Μύκονο νιώστε τον έντονο ρυθμό του νησιού στη Χώρα. 
5η ημέρα : ΜΥΚΟΝΟ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό. Χρόνος ελεύθερος. Πτήση επιστροφής για Θεσσαλονίκη.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
•Τα αεροπορικά εισιτήρια ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΜΥΚΟΝΟ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ. • 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της 
επιλογής σας σε δίκλινα με την αντίστοιχη διατροφή. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης. • Φ.Π.Α. 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
Φόρους αεροδρομίων, εισόδους μουσείων, πάρκων και αρχαιολογικών χωρών, διασκεδάσεις, ποτά, 
φιλοδωρήματα, βαπορέτα και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
Προαιρετική εκδρομή.

5Ημ.

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στα 800 μέτρα από το κέντρο της Μυκόνου. Τα δωμάτια διαθέτουν A/C, TV, 
τηλέφωνο, ιδιωτικό μπάνιο, πιστολάκι, Wi�και ψυγείο. Το ξενοδοχείο προσφέρει εστιατόριο με ελληνική 
κουζίνα, εξωτερική πισίνα, poolbar, lounge και δωμάτιο πρωινού.

Βρίσκεται πάνω από το παλιό λιμάνι της Μυκόνου, κοντά στη Χώρα του νησιού και τους παραδοσιακούς 
ανεμόμυλους και διαθέτει πισίνα γλυκού νερού, καθώς επίσης παιδική πισίνα. Προσφέρει δωρεάν Wi-Fi 
στους κοινόχρηστους χώρους και γυμναστήριο με σάουνα. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, δορυφορική 
τηλεόραση, CD/DVD player. Αρκετά διαθέτουν μπαλκόνι με θέα στη θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα.

OLIA HOTEL 3* ΤΟΥΡΛΟΣ PORTO MYKONOS 4* ΧΩΡΑ

Βρίσκεται στη Βρύση, μόλις 800μ. από το κέντρο της πρωτεύουσας της Μυκόνου. Διαθέτει εξωτερική 
πισίνα με μπαρ, ενώ όλα τα δωμάτια του διαθέτουν κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο, 
ψυγείο, μίνι μπαρ, θυρίδα ασφαλείας και δωρεάν Wi-Fi. Ορισμένες μονάδες έχουν επίσης μπαλκόνι.

THREE SHADES 4* ΧΩΡΑ
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Öüñïé áåñïäñïìßùí 35€

ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ

ΜΥΚΟΝΟΣ . . .στην καρδιά των Κυκλάδων

5çìÝñåò: ðôÞóåéò ASTRA AIRLINES
25/04 ÈÅÓ/ÍÉÊÇ- ÌÕÊÏÍÏÓ 21.25-22.40 & 29/04 ÌÕÊÏÍÏÓ- ÈÅÓ/ÍÉÊÇ 23.50-01.20
Åíïéêßáóç É× êáô. Á ãéá üëåò ôéò çìÝñåò ìå áðåñéüñéóôá ÷ëì 5çì – 125€

THREE SHADES MYKONOS 4* Βρύση / Χώρα Πρωινό 389

PORTO MYKONOS 4* 
sea view room Παλιό Λιμάνι – Χώρα Πρωινό 499

THARROE OF MYKONOS 5* Βρύση / Χώρα Πρωινό 539

DE LIGHT 5* 
Suite Sea View Άγιος Ιωάννης Πρωινό 559

ΜΥΚΟΝΟΣ  5 ΗΜΕΡΕΣ    25/4 
Ξενοδοχείο Περιοχή Διατροφή Τιμή σε δίκλινο / τρίκλινο

CHARISSI 3* Βρύση / Χώρα Πρωινό 379

OLIA HOTEL 3* Τούρλος Πρωινό 379

ARCHIPELAGOS 5* Καλό Λιβάδι Πρωινό 449

ELENA HOTEL 2* Χώρα - Κεντρικό Πρωινό 419

Ά Έκδοση 21-02-2019

Από 1ης Ιανουαρίου 2018 επιβάλλεται Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία,
ανά δωμάτιο και ανά διανυκτέρευση και καταβάλλεται από τον πελάτη.
Ειδικότερα, ο φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία ανέρχεται σε:  ▪ 1,5 ευρώ ανά
διαμονή σε ξενοδοχεία 3 αστέρων ▪ 3 ευρώ ανά διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων
▪ 4 ευρώ ανά διαμονή σε ξενοδοχεία 5 αστέρων

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΜΥΚΟΝΟ  (Μ. ΠΕΜΠΤΗ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονίας και πτήση για την Μύκονο. Σας προτείνουμε να 
επισκεφτείτε το προστατευόμενο νησί Δήλος, με τον αρχαιολογικό χώρο σπάνιας ομορφιάς και 
ιστορικής σημασίας. Το απόγευμα μπορείτε να πιείτε από νωρίς ένα κοκτέιλ στη Μικρή Βενετία, 
που σίγουρα έχετε δει να φιγουράρει σε κάποια καρτ – ποστάλ,  θαυμάζοντας το ηλιοβασίλεμα.
2η ημέρα: ΜΥΚΟΝΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ (Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
Σας προτείνουμε να επισκεφτείτε ένα από τα ομορφότερα νησιά των Κυκλάδων, για να χαρείτε την 
κυκλαδίτικη ομορφιά. Επισκεφτείτε την εκκλησία Παναγία της Τήνου για προσκύνημα. Περιήγηση 
στην χώρα και επιστροφή. Το βράδυ μπορείτε να παρακολουθήσετε την περιφορά του επιταφίου 
στο κέντρο της χώρας. Διανυκτέρευση. 
3η ημέρα: ΜΥΚΟΝΟΣ (Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ) Πρωινό και ελεύθερη ημέρα στα κοντινότερα χωριά και 
παραλίες. Το βράδυ προτείνουμε να κάνετε Ανάσταση σε μια από τις χαρακτηριστικές μικρές 
εκκλησίες του νησιού και συνεχίστε με χορό ως το πρωί σε ένα από τα πολλά μπαράκια. 
Διανυκτέρευση. 
4η ημέρα: ΜΥΚΟΝΟΣ (ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ)
Πρωινό. Το μεσημεράκι σας προτείνουμε να γευματίσετε με παραδοσιακές πασχαλινές νοστιμιές 
και να χαρείτε την κυκλαδίτικη φιλοξενία μας, με νησιώτικους χορούς και τραγούδια. Το τελευταίο 
σας βράδυ στη Μύκονο νιώστε τον έντονο ρυθμό του νησιού στη Χώρα. 
5η ημέρα : ΜΥΚΟΝΟ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό. Χρόνος ελεύθερος. Πτήση επιστροφής για Θεσσαλονίκη.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
•Τα αεροπορικά εισιτήρια ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΜΥΚΟΝΟ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ. • 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της 
επιλογής σας σε δίκλινα με την αντίστοιχη διατροφή. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης. • Φ.Π.Α. 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
Φόρους αεροδρομίων, εισόδους μουσείων, πάρκων και αρχαιολογικών χωρών, διασκεδάσεις, ποτά, 
φιλοδωρήματα, βαπορέτα και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
Προαιρετική εκδρομή.

5Ημ.

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στα 800 μέτρα από το κέντρο της Μυκόνου. Τα δωμάτια διαθέτουν A/C, TV, 
τηλέφωνο, ιδιωτικό μπάνιο, πιστολάκι, Wi�και ψυγείο. Το ξενοδοχείο προσφέρει εστιατόριο με ελληνική 
κουζίνα, εξωτερική πισίνα, poolbar, lounge και δωμάτιο πρωινού.

Βρίσκεται πάνω από το παλιό λιμάνι της Μυκόνου, κοντά στη Χώρα του νησιού και τους παραδοσιακούς 
ανεμόμυλους και διαθέτει πισίνα γλυκού νερού, καθώς επίσης παιδική πισίνα. Προσφέρει δωρεάν Wi-Fi 
στους κοινόχρηστους χώρους και γυμναστήριο με σάουνα. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, δορυφορική 
τηλεόραση, CD/DVD player. Αρκετά διαθέτουν μπαλκόνι με θέα στη θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα.

OLIA HOTEL 3* ΤΟΥΡΛΟΣ PORTO MYKONOS 4* ΧΩΡΑ

Βρίσκεται στη Βρύση, μόλις 800μ. από το κέντρο της πρωτεύουσας της Μυκόνου. Διαθέτει εξωτερική 
πισίνα με μπαρ, ενώ όλα τα δωμάτια του διαθέτουν κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο, 
ψυγείο, μίνι μπαρ, θυρίδα ασφαλείας και δωρεάν Wi-Fi. Ορισμένες μονάδες έχουν επίσης μπαλκόνι.

THREE SHADES 4* ΧΩΡΑ
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ΚΩΣ Πολιτιστικός παράδεισος στο Αιγαίο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
•Ôá áåñïðïñéêÜ åéóéôÞñéá ÈÅÓ/ÍÉÊÇ - ÊÙÓ - ÈÅÓ/ÍÉÊÇ • 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας σε 
δίκλινα με την αντίστοιχη διατροφή. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης. • Φ.Π.Α. 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
Φόρους αεροδρομίων, εισόδους μουσείων, πάρκων και αρχαιολογικών χωρών, διασκεδάσεις, ποτά, 
φιλοδωρήματα, βαπορέτα και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
Προαιρετική εκδρομή.

5Ημ.1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΩΣ (Μ. ΠΕΜΠΤΗ)
ÓõãêÝíôñùóç  óôï  áåñïäñüìéï  “ÌÁÊÅÄÏÍÉÁ”  êáé  ðôÞóç  ãéá  ôçí  Êù.  ¢öéîç  óôï  áåñïäñüìéï  
"ÉððïêñÜôçò"  êáé  ôáêôïðïßçóç  óôï  êáôÜëõìá  ôçò  åðéëïãÞò  óáò.
2η - 4ημέρα: ΚΩΣ
Ç  Êùò  åßíáé  ôï  äåýôåñï  ìåãáëýôåñï  íçóß  ôùí  ÄùäåêáíÞóùí  ìåôÜ  ôç  Ñüäï,  áëëÜ  êáé  ôï  
äåýôåñï  óå  óåéñÜ  ðñïôéìÞóåùí  üóïí  áöïñÜ  óôï  ìáæéêü  ôïõñéóìü.  ÊáôáðñÜóéíï  ôïðßï,  
åîáéñåôéêÜ  ìíçìåßá  êáé  ãñáöéêÜ  ÷ùñéÜ.  Ç  ðüëç  ôçò  Êù   åßíáé  ç  ðñùôåýïõóá  ôïõ  íçóéïý  ìå  
ëåùöüñïõò  ìå  öïéíéêüäåíôñá,  áõëÝò  êáé  ìðáëêüíéá  óðéôéþí  áíèïóôüëéóôá,  åíôõðùóéáêÜ  
ìùóáúêÜ  êáé  øçöéäùôÜ.  Ôï  åíåôéêü  êÜóôñï  ôùí  éððïôþí  ôïõ  Áãßïõ  ÉùÜííç,  ôá  ìíçìåßá  ôçò  
Ôïõñêïêñáôßáò,  üðùò  ôï  Ôæáìß  ôïõ  ÃáæÞ  ×áóÜí  êáé  ôï  Ôæáìß  ÍôåöôåíôÜñ,  ôï  Âïôáíéêü   ÊÞðï,  
ôï  ìïõóåßï  ôçò  ÉáôñéêÞò,  ìå  åêèÝìáôá  ðïõ  áíáöÝñïíôáé  óôïí  ðáôÝñá  ôçò  éáôñéêÞò,  ôïí  
ÉððïêñÜôç  êáé  ôï  ðåñßöçìï  Áóêëçðéåßï.  Íùñßò  ôï  áðüãåõìá  óáò  ðñïôåßíïõìå  íá  
åðéóêåöèåßôå  ôçí  Æéá,  ìéêñü  ïñåéíü  ÷ùñéïõäÜêé  ëßãï  Ýîù  áðü  ôç  ÷þñá,  èá  áðïëáýóåôå  Ýíá  
õðÝñï÷ï  çëéïâáóßëåìá  ôñþãïíôáò  Þ  ðßíïíôáò  ôïí  êáöÝ  óáò.  Åðéóêåöèåßôå  ôéò  åîáéñåôéêÝò  
ðáñáëßåò  óôï  Øáëßäé,  ÔéãêÜêé,  ÌáñìÜñé,  ÊÝöáëï  êáé  ÊáñäÜìáéíá  áëëÜ  êáé  ìÝóá  óôçí  ÷þñá 
áêïëïõèåßóôå ôïí åðéôÜöéï êáé æåßóôå ÁíÜóôáóç óå Ýíá áðï ôá ãñáöéêÜ åêêëçóÜêéá. ÕðÜñ÷åé  ç  
äõíáôüôçôá  íá  åðéóêåöèåßôå  ôçí  ÊÜëõìíï,  ôç  Íßóõñï,  ôç  Óýìç  êáé  ôç  Ñüäï.  Åðßóçò  
ðñïáéñåôéêÜ  èá  ìðïñïýóáôå  íá  áðïëáýóåôå  ôçí  êñïõáæéÝñá  ðïõ   ðñáãìáôïðïéåßôáé  óôï  
ðåñéâüçôï  Bodrum (Áñ÷áßá  Áëéêáñíáóóü) - áðáñáßôçôá  äéáâáôÞñéï  Þ  ôáõôüôçôá  íÝïõ  ôýðïõ- ,  
ôï  ôïðßï  èá  óáò  ìáãåýóåé,  èåùñåßôáé  ç  "Ìýêïíïò  ôçò  ÁíáôïëÞò"  ìå  êïóìïðïëßôéêç  
áôìüóöáéñá,  Ýíôïíïõò  ñõèìïýò  êáé  ðáíÝìïñöåò  áêôÝò.
5ημέρα: ΚΩΣ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΔΕΥΤΕΡΑ)
ÓõãêÝíôñùóç óôï áåñïäñüìéï ôçò Êù êáé åðéóôñïöÞ óôç Èåóóáëïíßêç.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEFELI 4* ΛΑΜΠΗ

CONTINENTAL PALACE 4* ΨΑΛΙΔΙ

×ôéóìÝíï 800ì áðü ôçí ðïëç áðïôåëåéôáé áðü 1 êåíôñéêï êáé 4 ïéêïäïìéêá êôßñéá. ÄéáèÝôåé 
åóôéáôüñéá-ðéóßíá-bar-spa center åíþ óôá äùìÜôéá èá âñåßôå a/c-tv-mini bar

DIAMOND BOUTIQUE 4* ΠΟΛΗ

×ôéóìÝíï ó÷åäüí ðÜíù óôçí èÜëáóóá óôï êÝíôñï ôçò ðüëçò äéáèÝôåé  ðéóßíá - ãõìíáóôÞñéï
Bar - restaurant åíþ óôá äùìÜôéá èá âñåßôå a/c - tv - mini bar.

KOS HTL JUNIOR SUITES 4*

Ôï îåíïäï÷åßï âñßóêåôáé óå áðüóôáóç 3÷ëì. áðü ôç æùíôáíÞ ðüëç ôçò Êù êáé óå áðüóôáóç 150ì. 
áðü ôçí áììþäç ðáñáëßá ËÜìðç êáé ðñïóöÝñåé åîùôåñéêÞ ðéóßíá êáé ðáéäéêÞ ðéóßíá. ¼ëåò ïé 
ìïíÜäåò Ý÷ïõí ìðáëêüíé ìå èÝá óôïí êÞðï êáé ôçí ðéóßíá êáé ôá óôïýíôéï ðåñéëáìâÜíïõí ìéêñÞ 
êïõæßíá.Ïé åðéëïãÝò áíáøõ÷Þò ðåñéëáìâÜíïõí áßèïõóá ðáé÷íéäéþí åîïðëéóìÝíç ìå ìðéëéÜñäï êáé 
ðéíãê ðïíãê. Ïé åðéóêÝðôåò óôï Nefeli ìðïñïýí íá ÷áëáñþóïõí óôï ìðáñ ôçò ðéóßíáò ìå äùñåÜí 
÷ñÞóç óôéò îáðëþóôñåò êáé ïìðñÝëåò. ÕðÜñ÷åé åðßóçò åóôéáôüñéï êáé ìðáñ üðïõ ìðïñåßôå íá 
áðïëáýóåôå ãåýìáôá, óíáê êáé ðïôÜ. Ôï îåíïäï÷åßï äéáèÝôåé åðßóçò åãêáôáóôÜóåéò ìðÜñìðåêéïõ. 
¼ëá ôá äùìÜôéá êáé óôïýíôéï åßíáé êëéìáôéæüìåíá êáé åîïðëéóìÝíá ìå äïñõöïñéêÞ ôçëåüñáóç, 
øõãåßï êáé óôåãíùôÞñá ìáëëéþí. Óôïõò êïéíü÷ñçóôïõò ÷þñïõò ðáñÝ÷åôáé äùñåÜí Wi-Fi. 

Ìïëéò 1÷éë áðü ôï êåíôñï ôçò ðïëçò êáé 50 ì áðü ôçí èáëáóóá ôï îåíïäï÷åéï äéáèåôåé ðéóéíá 
Ðáéäéêç ÷áñá-åóôéáôïñéï bar  åíþ óôá äùìáôéá èá âñåéôå A/C-TV-MINI BAR .
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ΚΩΣ Πολιτιστικός παράδεισος στο Αιγαίο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
•Ôá áåñïðïñéêÜ åéóéôÞñéá ÈÅÓ/ÍÉÊÇ - ÊÙÓ - ÈÅÓ/ÍÉÊÇ • 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας σε 
δίκλινα με την αντίστοιχη διατροφή. • Ασφάλεια αστικής ευθύνης. • Φ.Π.Α. 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
Φόρους αεροδρομίων, εισόδους μουσείων, πάρκων και αρχαιολογικών χωρών, διασκεδάσεις, ποτά, 
φιλοδωρήματα, βαπορέτα και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
Προαιρετική εκδρομή.

5Ημ.1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΩΣ (Μ. ΠΕΜΠΤΗ)
ÓõãêÝíôñùóç  óôï  áåñïäñüìéï  “ÌÁÊÅÄÏÍÉÁ”  êáé  ðôÞóç  ãéá  ôçí  Êù.  ¢öéîç  óôï  áåñïäñüìéï  
"ÉððïêñÜôçò"  êáé  ôáêôïðïßçóç  óôï  êáôÜëõìá  ôçò  åðéëïãÞò  óáò.
2η - 4ημέρα: ΚΩΣ
Ç  Êùò  åßíáé  ôï  äåýôåñï  ìåãáëýôåñï  íçóß  ôùí  ÄùäåêáíÞóùí  ìåôÜ  ôç  Ñüäï,  áëëÜ  êáé  ôï  
äåýôåñï  óå  óåéñÜ  ðñïôéìÞóåùí  üóïí  áöïñÜ  óôï  ìáæéêü  ôïõñéóìü.  ÊáôáðñÜóéíï  ôïðßï,  
åîáéñåôéêÜ  ìíçìåßá  êáé  ãñáöéêÜ  ÷ùñéÜ.  Ç  ðüëç  ôçò  Êù   åßíáé  ç  ðñùôåýïõóá  ôïõ  íçóéïý  ìå  
ëåùöüñïõò  ìå  öïéíéêüäåíôñá,  áõëÝò  êáé  ìðáëêüíéá  óðéôéþí  áíèïóôüëéóôá,  åíôõðùóéáêÜ  
ìùóáúêÜ  êáé  øçöéäùôÜ.  Ôï  åíåôéêü  êÜóôñï  ôùí  éððïôþí  ôïõ  Áãßïõ  ÉùÜííç,  ôá  ìíçìåßá  ôçò  
Ôïõñêïêñáôßáò,  üðùò  ôï  Ôæáìß  ôïõ  ÃáæÞ  ×áóÜí  êáé  ôï  Ôæáìß  ÍôåöôåíôÜñ,  ôï  Âïôáíéêü   ÊÞðï,  
ôï  ìïõóåßï  ôçò  ÉáôñéêÞò,  ìå  åêèÝìáôá  ðïõ  áíáöÝñïíôáé  óôïí  ðáôÝñá  ôçò  éáôñéêÞò,  ôïí  
ÉððïêñÜôç  êáé  ôï  ðåñßöçìï  Áóêëçðéåßï.  Íùñßò  ôï  áðüãåõìá  óáò  ðñïôåßíïõìå  íá  
åðéóêåöèåßôå  ôçí  Æéá,  ìéêñü  ïñåéíü  ÷ùñéïõäÜêé  ëßãï  Ýîù  áðü  ôç  ÷þñá,  èá  áðïëáýóåôå  Ýíá  
õðÝñï÷ï  çëéïâáóßëåìá  ôñþãïíôáò  Þ  ðßíïíôáò  ôïí  êáöÝ  óáò.  Åðéóêåöèåßôå  ôéò  åîáéñåôéêÝò  
ðáñáëßåò  óôï  Øáëßäé,  ÔéãêÜêé,  ÌáñìÜñé,  ÊÝöáëï  êáé  ÊáñäÜìáéíá  áëëÜ  êáé  ìÝóá  óôçí  ÷þñá 
áêïëïõèåßóôå ôïí åðéôÜöéï êáé æåßóôå ÁíÜóôáóç óå Ýíá áðï ôá ãñáöéêÜ åêêëçóÜêéá. ÕðÜñ÷åé  ç  
äõíáôüôçôá  íá  åðéóêåöèåßôå  ôçí  ÊÜëõìíï,  ôç  Íßóõñï,  ôç  Óýìç  êáé  ôç  Ñüäï.  Åðßóçò  
ðñïáéñåôéêÜ  èá  ìðïñïýóáôå  íá  áðïëáýóåôå  ôçí  êñïõáæéÝñá  ðïõ   ðñáãìáôïðïéåßôáé  óôï  
ðåñéâüçôï  Bodrum (Áñ÷áßá  Áëéêáñíáóóü) - áðáñáßôçôá  äéáâáôÞñéï  Þ  ôáõôüôçôá  íÝïõ  ôýðïõ- ,  
ôï  ôïðßï  èá  óáò  ìáãåýóåé,  èåùñåßôáé  ç  "Ìýêïíïò  ôçò  ÁíáôïëÞò"  ìå  êïóìïðïëßôéêç  
áôìüóöáéñá,  Ýíôïíïõò  ñõèìïýò  êáé  ðáíÝìïñöåò  áêôÝò.
5ημέρα: ΚΩΣ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΔΕΥΤΕΡΑ)
ÓõãêÝíôñùóç óôï áåñïäñüìéï ôçò Êù êáé åðéóôñïöÞ óôç Èåóóáëïíßêç.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEFELI 4* ΛΑΜΠΗ

CONTINENTAL PALACE 4* ΨΑΛΙΔΙ

×ôéóìÝíï 800ì áðü ôçí ðïëç áðïôåëåéôáé áðü 1 êåíôñéêï êáé 4 ïéêïäïìéêá êôßñéá. ÄéáèÝôåé 
åóôéáôüñéá-ðéóßíá-bar-spa center åíþ óôá äùìÜôéá èá âñåßôå a/c-tv-mini bar

DIAMOND BOUTIQUE 4* ΠΟΛΗ

×ôéóìÝíï ó÷åäüí ðÜíù óôçí èÜëáóóá óôï êÝíôñï ôçò ðüëçò äéáèÝôåé  ðéóßíá - ãõìíáóôÞñéï
Bar - restaurant åíþ óôá äùìÜôéá èá âñåßôå a/c - tv - mini bar.

KOS HTL JUNIOR SUITES 4*

Ôï îåíïäï÷åßï âñßóêåôáé óå áðüóôáóç 3÷ëì. áðü ôç æùíôáíÞ ðüëç ôçò Êù êáé óå áðüóôáóç 150ì. 
áðü ôçí áììþäç ðáñáëßá ËÜìðç êáé ðñïóöÝñåé åîùôåñéêÞ ðéóßíá êáé ðáéäéêÞ ðéóßíá. ¼ëåò ïé 
ìïíÜäåò Ý÷ïõí ìðáëêüíé ìå èÝá óôïí êÞðï êáé ôçí ðéóßíá êáé ôá óôïýíôéï ðåñéëáìâÜíïõí ìéêñÞ 
êïõæßíá.Ïé åðéëïãÝò áíáøõ÷Þò ðåñéëáìâÜíïõí áßèïõóá ðáé÷íéäéþí åîïðëéóìÝíç ìå ìðéëéÜñäï êáé 
ðéíãê ðïíãê. Ïé åðéóêÝðôåò óôï Nefeli ìðïñïýí íá ÷áëáñþóïõí óôï ìðáñ ôçò ðéóßíáò ìå äùñåÜí 
÷ñÞóç óôéò îáðëþóôñåò êáé ïìðñÝëåò. ÕðÜñ÷åé åðßóçò åóôéáôüñéï êáé ìðáñ üðïõ ìðïñåßôå íá 
áðïëáýóåôå ãåýìáôá, óíáê êáé ðïôÜ. Ôï îåíïäï÷åßï äéáèÝôåé åðßóçò åãêáôáóôÜóåéò ìðÜñìðåêéïõ. 
¼ëá ôá äùìÜôéá êáé óôïýíôéï åßíáé êëéìáôéæüìåíá êáé åîïðëéóìÝíá ìå äïñõöïñéêÞ ôçëåüñáóç, 
øõãåßï êáé óôåãíùôÞñá ìáëëéþí. Óôïõò êïéíü÷ñçóôïõò ÷þñïõò ðáñÝ÷åôáé äùñåÜí Wi-Fi. 

Ìïëéò 1÷éë áðü ôï êåíôñï ôçò ðïëçò êáé 50 ì áðü ôçí èáëáóóá ôï îåíïäï÷åéï äéáèåôåé ðéóéíá 
Ðáéäéêç ÷áñá-åóôéáôïñéï bar  åíþ óôá äùìáôéá èá âñåéôå A/C-TV-MINI BAR .
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Από 1ης Ιανουαρίου 2018 επιβάλλεται Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία,
ανά δωμάτιο και ανά διανυκτέρευση και καταβάλλεται από τον πελάτη.
Ειδικότερα, ο φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία ανέρχεται σε:  ▪ 1,5 ευρώ ανά
διαμονή σε ξενοδοχεία 3 αστέρων ▪ 3 ευρώ ανά διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων
▪ 4 ευρώ ανά διαμονή σε ξενοδοχεία 5 αστέρων

ÐôÞóåéò AEGEAN AIRLINES: ÈÅÓ/ÍÉÊÇ - ÊÙÓ  14.00 - 15.00  ÊÙÓ-ÈÅÓ/ÍÉÊÇ 15.40 - 16.40
Âáëßôóá 23kg + ×åéñáðïóêåõÞ
Åíïéêßáóç É× ãéá üëåò ôéò çìÝñåò ìå áðåñéüñéóôá ÷ëì: Êáôçãïñßá Á 135€, êáôçãïñßá Â 145€

Öüñïé áåñïäñïìßùí 32€

ΚΩΣ (AEGEAN) ‘Α ΈΚΔΟΣΗ 21/02/2019 5 ΗΜΕΡΕΣ    25/4

Ξενοδοχείο Περιοχή Διατροφή Τιμή σε 
δίκλινο 1o παιδί 2o παιδί Παρατηρήσεις

NEFELI 4* Λαμπή Πρωινό 209 139 - -

KOSTA PALACE Πόλη Πρωινό 229 139 179 ΜΟΝΟΧΩΡΟ

DIAMOND BOUTIQUE 4* Πόλη
Πρωινό 239 179 239 ΔΙΧΩΡΟ

Ημιδιατροφή 359 239 379 ΔΙΧΩΡΟ

MARITINA 3* Πόλη Πρωινό 249 179 - -

KOS HTL JUNIOR SUITES 4* Πόλη Πρωινό 279 - - -

LABRANDA MARINE 4* Πόλη ALL INCLUSIVE 369 149 239 ΜΟΝΟΧΩΡΟ

CONTINENTAL PALACE 4* Πόλη ALL INCLUSIVE 299 149 239 ΜΟΝΟΧΩΡΟ

Óôï êÝíôñï ôçò ðüëçò ìå 173 äùìÜôéá ðëÞñùò åîïðëéóìÝíá ìå A/C-TV-MINI BAR.
Óôï îåíïäï÷åßï èá âñåßôå ðéóßíá - rooftop garden - restaurant.

LAMBRANDA MARINE AQUAPARK 4*KOSTA PALACE ΠΟΛΗ

Óôï êÝíôñï ôçò ðüëçò êáé ðñüóöáôá áíáêáéíéóìÝíï ôï îåíïäï÷åßï äéáèÝôåé  ðéóßíá –bar åíþ óôá 
äùìÜôéá èá âñåßôå  A/C – TV- MINI BAR

MARITINA HOTEL 3* ΠΟΛΗ

Ïéêïãåíåéáêü èÝñåôñï êôéóìÝíï äßðëá óôçí èÜëáóóá ìå ðïëëÜ èåìáôéêÜ åóôéáôüñéá. ÊÝíôñï 
åõåîßáò-ðÜñêï áíáøõ÷Þò ãéá ðáéäéÜ – ãõííáóôÞñéï-ãÞðåäï ôÝííéò-ðéóßíá

KOS



ΚΕΡΚΥΡΑ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
•Οδική και ακτοπλοϊκή μεταφορά από ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΚΕΡΚΥΡΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ.   • 3,4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας σε δίκλινα με την αντίστοιχη διατροφή. •Εκδρομές • Ασφάλεια αστικής ευθύνης . • Φ.Π.Α
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
Εισόδους μουσείων, πάρκων και αρχαιολογικών χωρών, διασκεδάσεις, ποτά, προαιρετικές εκδρομές, φιλοδωρήματα και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

...η αρχόντισσα του Ιονίου4,5 Ημ. (Οδικώς)
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ΚΕΡΚΥΡΑ  4ΗΜΕΡΕΣ 26/4 5ΗΜΕΡΕΣ 25,26 /4

Ξενοδοχείο – περιοχή Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο / 
τρίκλινο

1ο
παιδί

2ο 
παιδί Μονόκλ.

Τιμή σε 
δίκλινο / 
τρίκλινο

1ο
παιδί

2ο 
παιδί Μονόκλ.

BELLA VISTA 2* plus
Μπενίτσες

Πρωινό καθημερινά
προαιρετικό

Αναστάσιμο δείπνο &
Πασχαλινό γεύμα

35€ ενήλικας, 20€ παιδί   
Πρωινό καθημερινά

προαιρετικό
Αναστάσιμο δείπνο &

Πασχαλινό γεύμα
35€ ενήλικας, 20€ παιδί   

175 75 95 235 210 95 110 265

 

PALOMA 
BLANCA 3*

Δασσιά
195 75 - 245 235 95 - 285

BINZAN INN 3*
Γαστούρι

Hμιδιατροφή
Περιλαμβάνονται

Αναστάσιμο δείπνο &
Πασχαλινό γεύμα  

 

235 75 165 295 275 95 195 385

IONIAN PARK 4*
Γουβιά 

(7χλμ από το κέντρο)
ανακαινισμένο το 2017

Hμιδιατροφή 
Περιλαμβάνονται 

Αναστάσιμο δείπνο 
& Πασχαλινό γεύμα

245

1ο παιδί έως 8ετών 
75ε 

2ο παιδί έως 6ετών 
95ε 

2ο παιδί 6-8ετών 
130ε

350 285

1ο παιδί έως 8ετών  
95ε 

2ο παιδί έως 6ετών 
110ε 

2ο παιδί 6-8 ετών 
150ε

440

Τετράκλινο δωμάτιο : Ενιαίος χώρος με διπλό κρεβάτι και κουκέτα

HELLINIS 3*
Πόλη - Κανόνι

Hμιδιατροφή
Περιλαμβάνονται

Αναστάσιμο δείπνο
& Πασχαλινό γεύμα  

Hμιδιατροφή
Περιλαμβάνονται

Αναστάσιμο δείπνο
& Πασχαλινό γεύμα  

Hμιδιατροφή
Περιλαμβάνονται

Αναστάσιμο δείπνο
& Πασχαλινό γεύμα  

275 75 185 395 325 95 - 435

ARITI GRAND 4*
Πόλη - Κανόνι 345

0-6 ετών
75€

6-12ετ.
155€

0-6 ετών
95€

6-12ετ.
195€

155 460 435 195 585

LOUIS KERKYRA 
GOLF 4*

FAMILY LIFE
Κέρκυρα - Aλυκές

(4χλμ από το κέντρο)

All Inclusive
Πλήρης διατροφή 

Περιλαμβάνονται 
Αναστάσιμο δείπνο & 

Πασχαλινό γεύμα

Θέα 
κήπος 
370

Σε τετράκλινο
1ο παιδί : 75ε 

2ο παιδί : 195ε 
Σε οικογενειακό

1ο παιδί : 75ε 
2ο παιδί : 215ε 

520

Θέα 
κήπος 
460

Σε τετράκλινο
1ο παιδί : 95ε 

2ο παιδί : 240ε 
Σε οικογενειακό

1ο παιδί : 75ε 
2ο παιδί : 260ε  

660

Θέα 
θάλασσα

385

Σε τετράκλινο
1ο παιδί : 75ε 

2ο παιδί : 215ε 
Σε οικογενειακό

1ο παιδί : 75ε 
  2ο παιδί : 235ε

540
Θέα 

θάλασσα
475

Σε τετράκλινο
1ο παιδί : 95ε 

2ο παιδί : 260ε 
Σε οικογενειακό

1ο παιδί : 75ε 
2ο παιδί : 280ε

680

Τετράκλινο δωμάτιο : Ενιαίος χώρος με διπλό κρεβάτι και 2extra beds ή κουκέτα
Οικογενειακό δωμάτιο : 2 χώροι με συρόμενη πόρτα

DIVANI PALACE 4*
Πόλη - Κανόνι 415

0-8ετών
75

8-12ετ.
155

155 635 520

0-6ετών
95

6-12ετ.
195

195 790

Στην 4ήμερη εκδρομή στις 26/4 υπάρχει δυνατότητα αναχώρησης και από Βόλο & Λάρισα με επιβάρυνση 15 ευρώ / άτομο

‘Α ΈΚΔΟΣΗ
21/02/2019

1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΚΕΡΚΥΡΑ 
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση με ενδιάμεσες στάσεις για την Ηγουμενίτσα από όπου θα πάρουμε το πλοίο για το νησί των Φαιάκων, την Κέρκυρα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το 
απόγευμα θα μεταβούμε στην κεντρική πλατεία της Κέρκυρας, την περίφημη “Σπιανάδα”. Είναι η ώρα της περιφοράς του Επιταφίου όπου η παρουσία των Φιλαρμονικών και των Χορωδιών δίνει μια άλλη διάσταση στην 
πένθιμη μέρα. Έως τις 9 το βράδυ, η κάθε εκκλησία περιφέρει τον δικό της Επιτάφιο συνοδευόμενος από μπάντα και χορωδία. Στις 9 το βράδυ γίνεται η περιφορά του μεγαλοπρεπούς επιταφίου της Μητρόπολης με όλες 
τις φιλαρμονικές και χορωδίες της πόλης να καταλήγουν στην κεντρική πλατεία. Θα έχουμε χρόνο για μια ωραία βόλτα στα γραφικά στενά της πόλης και θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα: ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΠΑΛΑΤΙ ΑΧΙΛΛΕΙΟ - ΠΟΝΤΙΚΟΝΗΣΙ 
Θα πάρουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και θα ξεκινήσουμε την ημέρα μας με μια ακόμα επίσκεψη στην πλατεία Σπιανάδα, αυτή τη φορά για να δούμε ένα από τα πιο φημισμένα έθιμα του νησιού στις 11πμ την «πρώτη 
Ανάσταση» με επίκεντρο το περίφημο «Λιστόν» στην παλιά πόλη, όπου πέφτουν από τα μπαλκόνια οι “μπότηδες”, στάμνες γεμάτες με νερό. Την ατμόσφαιρα φορτίζουν ακόμη περισσότερο οι φιλαρμονικές που δίνουν ένα 
μοναδικό ύφος στην πόλη. Στη συνέχεια θα κάνουμε μια περιήγηση όπου θα δούμε το παλιό και το νέο Φρούριο, το Δημαρχείο, το Μνημείο του Aρμοστή Douglas, το Mon Repo, το κτίριο της Ιονίου Ακαδημίας κ.α. Ακολουθεί 
επίσκεψη στο Φλωρεντιανού ρυθμού Αχίλλειο, χτισμένο από την αυτοκράτειρα της Αυστρίας Ελισάβετ, μία από τις γνωστότερες βασιλικές επαύλεις της Ευρώπης και ίσως το σημαντικότερο αξιοθέατο αρχιτεκτόνημα του 
νησιού. Κλείνουμε την σημερινή ημέρα με το μαγευτικό Κανόνι, απ’ όπου ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει την υπέροχη θέα ή να επισκευτεί το μοναδικό Ποντικονήσι με το Μοναστήρι της Παναγίας των Βλαχερνών. Ώρα
για ξεκούραση γιατί το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την Ανάσταση στην κεντρική πλατεία, με πυροτεχνήματα που συνθέτουν ένα φαντασμαγορικό θέαμα. 
3η ημέρα: ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ - ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ - CORFU BY NIGHT 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την μαγευτική Παλαιοκαστρίτσα, την πιο γνωστή παραλία της Κέρκυρας, από την εποχή της Αγγλικής προστασίας, με ένα συνδυασμό από απότομους βράχους, γραφικούς όρμους, σπηλιές και 
ελαιώνες. Θα επισκεφθούμε το μοναστήρι της Παναγίας, κτισμένο το 13ο αιώνα και την κορυφή του λόφου, απ’ όπου θα θαυμάσουμε τα νησιά Σκελούδι και Κολύβρι. Μεγάλη εντύπωση προκαλούν οι αγιογραφίες, η έκθεση 
Βυζαντινών εικόνων, καθώς και τα οστά μιας γιγαντιαίας φάλαινας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα μας βρεί πάλι στην κεντρική πλατεία, αυτή τη φορά χωρίς εκδηλώσεις και πλήθος κόσμου για να απολαύσουμε
την βόλτα μας πιο άνετα. Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να επισκευτείτε το ναό του Αγ. Σπυρίδωνα, προστάτη του νησιού. Η πόλη της Κέρκυρας έχει αρκετά καφέ, εστιατόρια, bar, clubs και αυτή είναι μια πολύ καλή στιγμή για 
να τα γνωρίσετε. Ο συνοδός μας είναι μαζί σας για να σας καθοδηγήσει και να αξιοποιήσετε το χρόνο σας με τον τρόπο που επιθυμείτε. Περπατήστε στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης, δοκιμάστε τοπικές παραδοσιακές 
γεύσεις και απολαύστε την υπέροχη θέα στη θάλασσα και στο παλιό φρούριο.
4η ημέρα: ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ - ΚΑΣΣΙΟΠΗ / ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ «ΠΑΞΟΙ - ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΠΗΛΙΕΣ - ΑΝΤΙΠΑΞΟΣ» 
Σήμερα σας έχουμε 2 προτάσεις. Η πρώτη είναι να μας ακολουθήσετε σε μια εκδρομή στο Βόρειο μέρος του νησιού. Θα περάσουμε από τα χωριά Δασσιά, Ύψος και Μπαρμπάτι και θα φτασουμε στην ιστορική Κασσιοπη 
απέναντι από τα Aλβανικά παράλια. Kατά τους ρωμαϊκούς χρόνους στην Kασσιόπη υπήρχε ιερό του Διός, απ’ τα ερείπια του οποίου χτίστηκε η εκκλησία της Παναγίας της Kασσωπίτρας. Χρόνος ελεύθερος στο γραφικο λιμάνι
και επιστροφη στο ξενοδοχείο. Η δεύτερη μας πρόταση (εφόσον ο καιρός το επιτρέπει) είναι μια προαιρετική θαλάσσια εκδρομή σε δύο από τα ομορφότερα νησιά του κόσμου. Μόλις 8 ναυτικά μίλια από την Κέρκυρα 
ανακαλύψτε την σπάνια ομορφιά των νησιών Παξοί-Αντίπαξοι και τις γαλάζιες σπηλιές
5η ημέρα: ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ - ΛΕΥΚΙΜΜΗ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
Έφτασε και η τελευταία αλλά εξίσου ωραία ημέρα μας. Θα πάρουμε ένα καλο πρόγευμα στο ξενοδοχείο και θα γνωρίσουμε το νότιο μέρος του Νησιού. Θα επισκεφθούμε το χωριό Μπενίτσες γνωστό καλοκαιρινό θέρετρο 
όπου βρίσκεται το μουσείο θαλάσσης. Συνεχίζουμε για τα Μωραίτικα και τη Λευκίμμη από όπου θα πάρουμε το πλοίο της επιστροφής. Άφιξη στην Ηγουμενίτσα και μετάβαση στα Ιωάννινα. Χρόνος στην υπέροχη περιοχή 
μπροστά στη λίμνη για να απολαύσετε το υπέροχο τοπίο. Επιστροφή στην πόλη μας. 

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα του προγράμματος.

Από 1ης Ιανουαρίου 2018 επιβάλλεται Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία, ανά δωμάτιο και ανά διανυκτέρευση και καταβάλλεται από τον πελάτη. Ειδικότερα, ο φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία
ανέρχεται σε:  ▪ 1,5 ευρώ ανά διαμονή σε ξενοδοχεία 3 αστέρων ▪ 3 ευρώ ανά διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων ▪ 4 ευρώ ανά διαμονή σε ξενοδοχεία 5 αστέρων





ΑΡ. ΜΗΤ. Ε. 0000095400

Παρακαλούµε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συµµετοχής, οι οποίοι συνιστούν αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης του οργανωµένου ταξιδιού, και τις πληροφορίες, πριν εγγραφείτε για να συµµετάσχετε σε κάποιο από τα 
οργανωµένα ταξίδια µας. Η συµµετοχή σε οποιοδήποτε οργανωµένο ταξίδι του τουριστικού γραφείου µας προϋποθέτει την προσεκτική µελέτη του προγράµµατος του συγκεκριµένου ταξιδιού και σηµαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον ταξιδιώτη των 
Γενικών Όρων Συµµετοχής όπως αυτοί έχουν διαµορφωθεί, σύµφωνα µε το Π.∆. 7/2018. Σηµειώνουµε, ότι στους Γενικούς Όρους Συµµετοχής αναφέρονται οι γενικές πληροφορίες, καθώς και τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των δύο συµβαλλόµενων 
µερών στο οργανωµένο ταξίδι, ενώ όσον αφορά τις συγκεκριµένες και ειδικές πληροφορίες (προορισµούς, τιµές, ηµέρες και ώρες αναχώρησης και επιστροφής, µέσα µεταφοράς, καταλύµατα, επισκέψεις κλπ.),που αφορούν το κάθε οργανωµένο ταξίδι 
χωριστά, θα πρέπει να συµβουλεύεστε το πρόγραµµα κάθε ταξιδιού και τον σχετικό τιµοκατάλογο ή τις τιµές που σας έχουν δοθεί από το τουριστικό γραφείο.
1.  ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ)
Είµαστε το Γραφείο Γενικού Τουρισµού µε την επωνυµία ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ και τον διακριτικό τίτλο «CHOICE TRAVEL» µε έδρα τη Θεσσαλονίκη (Ζεύξιδος 1), µε Ειδικό Σήµα Αδείας Επιχείρησης  42176/11/97 και ΑΡ.ΜΗΤ.Ε. 0000095400, (στο εξής 
«τουριστικό γραφείο»), που διοργανώνουµε ταξίδια, είτε µόνοι είτε σε κοινοπρακτική συνεργασία µε άλλα τουριστικά γραφεία, και τα πωλούµε ή τα διαθέτουµε προς πώληση οι ίδιοι ή µέσω άλλου τουριστικού γραφείου (πωλητή). 
2.  ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙ∆Ι
Η συµµετοχή σας σε οργανωµένο ταξίδι (στο εξής «ταξίδι») προϋποθέτει την υπογραφή σύµβασης µεταξύ του τουριστικού γραφείου µας και του «ταξιδιώτη», δηλαδή εσάς, η οποία καλύπτει και την οικογένειά σας ή την οµάδα που εκπροσωπείτε και καλύπτετε 
οικονοµικά, αντίγραφο της οποίας λαµβάνετε υποχρεωτικά. Οι παρόντες Γενικοί Όροι Συµµετοχής συνιστούν αναπόσπαστο τµήµα της σύµβασης αυτής. Όταν η σύµβαση οργανωµένου ταξιδιού συνάπτεται εκτός του τουριστικού γραφείου ή τηλεφωνικά, σας 
παρέχεται αντίγραφο ή επιβεβαίωση της σύµβασης σε χαρτί ή, µετά από συµφωνία σας που µπορεί να επιβεβαιωθεί, σε άλλο σταθερό µέσο. Στην περίπτωση σύναψης σύµβασης οργανωµένου ταξιδιού εκτός του τουριστικού γραφείου, ο ταξιδιώτης έχει το 
δικαίωµα να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση εντός προθεσµίας 14 ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της.
3.  ΓΕΝΙΚΑ
Οι πληροφορίες, τα στοιχεία που περιέχονται στους Γενικούς Όρους Συµµετοχής έχουν ελεγχθεί από το γραφείο µας, κατά τον χρόνο σύνταξης του εντύπου αυτού, για την εγκυρότητα και την ακρίβειά τους, έχουν γενικό χαρακτήρα και ισχύουν αν δεν 
αναφέρεται κάτι διαφορετικό στο πρόγραµµα του κάθε ταξιδιού.Τα έντυπα προγράµµατα ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται στον ισχύοντα τιµοκατάλογο και σε αδιαίρετο συνδυασµό µε αυτόν, στον οποίο και αναφέρονται τυχόν αλλαγές, διορθώσεις 
και πληροφορίες για τα ταξίδια, που δεσµεύουν όλους τους ταξιδιώτες.Η τελική διαµόρφωση του ταξιδιού, των υπηρεσιών και της τιµής του περιέχεται στη σύµβαση του οργανωµένου ταξιδιού, την οποία υπογράφουν και συναποδέχονται τα δύο µέρη 
(τουριστικό γραφείο και ταξιδιώτης).Σηµειώνουµε, ότι οποιεσδήποτε ειδικές επιθυµίες, ανάγκες ή απαιτήσεις του ταξιδιώτη, όσον αφορά το ταξίδι στο οποίο συµµετέχει, θα πρέπει να περιλαµβάνονται ρητά στη σύµβαση, εφ’ όσον έχουν συµφωνηθεί και είναι 
εφικτή η πραγµατοποίησή τους. ∆εδοµένου ότι τα στοιχεία αυτά µπορεί να συνιστούν προσωπικά δεδοµένα του ταξιδιώτη (συχνά, µάλιστα, ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα), το γραφείο µας τα διατηρεί αποκλειστικά για το χρόνο της διάρκειας του ταξιδιού, 
προκειµένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του ταξιδιώτη στο ταξίδι, και στη συνέχεια τα διαγράφει. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία των προγραµµάτων των ταξιδιών µπορεί να αλλάξουν, λόγω των συχνών και έκτακτων αλλαγών των συνθηκών παγκοσµίως, 
και ιδιαίτερα στις µεταφορές και τις διεθνείς σχέσεις. Στην περίπτωση αυτή θα ειδοποιηθείτε άµεσα µε τον πλέον πρόσφορο τρόπο, και για τον λόγο αυτόν το γραφείο µας θα πρέπει να διαθέτει όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας (τηλέφωνα, fax, email), για 
τη ακριβή δήλωση των οποίων εσείς φέρετε αποκλειστική ευθύνη, ώστε να µπορεί ανά πάσα στιγµή να έρθει σε επαφή µαζί σας.
4.  ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙ∆ΙΑ
Μπορείτε να εγγραφείτε σε κάποιο από τα ταξίδια µας αν είστε άνω των 18 ετών ή αν συνοδεύεστε από κάποιον ενήλικα, εφ’ όσον υπάρχουν διαθέσιµες θέσεις και µε την ισχύουσα κάθε φορά τιµή και λοιπές επιβαρύνσεις. Οι εγγραφές γίνονται µε επίσκεψη 
στα γραφεία ή υποκαταστήµατα των διοργανωτών ή πωλητών ή στα γραφεία των συνεργατών µας στην κοινοπραξία, µε αλληλογραφία, fax, τηλέφωνο ή µέσω ιστοσελίδας, µε την προϋπόθεση, προκειµένου να δεσµευτούν θέσεις στο συγκεκριµένο ταξίδι: 
α) της πληρωµής της προβλεπόµενης κάθε φορά προκαταβολής ή ολόκληρου του ποσού, µετρητοίς, µέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή µε έµβασµα προς το τουριστικό γραφείο, εντός 48 ωρών, και β) της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συµµόρφωσης 
µε τους παρόντες  Γενικούς Όρους. Έγκυρη είναι µία εγγραφή αν αναγράφεται στην απόδειξη πληρωµής της προκαταβολής το συγκεκριµένο ταξίδι, µε τις ηµεροµηνίες αναχώρησης και επιστροφής και τυχόν άλλα διακριτικά στοιχεία του. Κάθε ταξιδιώτης 
συµµετάσχει στα ταξίδια που διοργανώνει το γραφείο µας µόνο εφόσον προκαταβάλλει το 20% της αξίας του ταξιδιού. Το δικαίωµα συµµετοχής στο ταξίδι εξασφαλίζεται µε την εξόφληση του συνόλου της αξίας του και των σχετικών επιβαρύνσεων 15 
πλήρεις εργάσιµες ηµέρες πριν την αναχώρηση. Τυχόν µη εξόφληση του συνόλου της αξίας του ταξιδιού στον προβλεπόµενο χρόνο δίνει το δικαίωµα στο τουριστικό γραφείο να ακυρώσει την κράτηση και, ενδεχοµένως, να απαιτήσει ακυρωτικά, σύµφωνα 
µε τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν. Ο συµβαλλόµενος, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια ή την οµάδα του, έχει την υποχρέωση να ενηµερώσει όλους τους εκπροσωπούµενους από αυτόν συνταξιδιώτες του για τις λεπτοµέρειες και 
τους Όρους του ταξιδιού. Οι συµµετέχοντες µέσω τρίτου έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις µε τον εκπρόσωπο που τους ενέγραψε στο ταξίδι, το δε τουριστικό γραφείο θέτει στη διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία, εάν τού ζητηθεί. Οι εγγραφές αρχίζουν 
αµέσως µετά την έκδοση του εντύπου των ταξιδιών και του ένθετου τιµοκαταλόγου. Συνιστούµε, εφ’ όσον σας ενδιαφέρει κάποιο ταξίδι και προκειµένου να εξασφαλίσετε τη συµµετοχή σας, να εγγράφεστε έγκαιρα σ’ αυτό.
5.  ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΛΠ.
Η αξία των ταξιδιών (στο εξής «τιµή») αναφέρεται στον εκάστοτε ισχύοντα τιµοκατάλογό µας, όπου αναλύονται και οι υπόλοιπες υποχρεωτικές επιβαρύνσεις (τέλη-φόροι, φόροι αεροδροµίων, επίναυλοι καυσίµων, φιλοδωρήµατα, visa κλπ.), ή σας δίνεται 
αναλυτικά από το γραφείο µας όταν ρωτάτε για κάποιο ταξίδι. Οι τιµές των ταξιδιών υπολογίζονται κατά την ηµέρα που εκδίδεται ο τιµοκατάλογος (η συγκεκριµένη ηµεροµηνία αναφέρεται σ’ αυτόν), µε βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών κάθε ταξιδιού, 
τους ισχύοντες ναύλους, φόρους και άλλα έξοδα ασφάλειας, την ισοτιµία ξένων νοµισµάτων σε σχέση µε το Ευρώ, καθώς και κάθε άλλον παράγοντα κόστους. Το τουριστικό γραφείο, αφού εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης, διατηρεί το δικαίωµα 
αναπροσαρµογής των τιµών όταν οι πιο πάνω παράγοντες κόστους αλλάξουν. Η τιµή του ταξιδιού µπορεί να αλλάξει µέχρι 20 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία της αντίστοιχης αναχώρησης, λόγω απρόβλεπτων αυξήσεων ναύλων, συναλλάγµατος, καυσίµων 
κλπ. Η συγκεκριµένη αύξηση της τιµής θα σας κοινοποιηθεί, υπολογισµένη αναλυτικά, µε σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο τρόπο σε σταθερό µέσο, µαζί µε την αιτιολόγησή της. Σε περίπτωση αύξησης της τιµής του πακέτου κατά ποσοστό που υπερβαίνει το 
8%, ο ταξιδιώτης µπορεί να αποδεχτεί την προτεινόµενη τροποποίηση ή να καταγγείλει τη σύµβαση χωρίς την καταβολή χρέωσης καταγγελίας. Εάν ο ταξιδιώτης καταγγείλει τη σύµβαση, τότε µπορεί να δεχθεί ένα άλλο πακέτο, εφόσον µπορούµε να το 
προσφέρουµε, ισοδύναµης ή ανώτερης ποιότητας και αξίας. Αν το ταξίδι που θα προσφερθεί στον ταξιδιώτη είναι κατώτερης αξίας, θα τού µειωθεί αντίστοιχα η τιµή.
Υποχρέωση του ταξιδιώτη είναι να γνωστοποιήσει στο γραφείο µας εγγράφως την όποια απόφασή του µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα, που όµως σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 2 ηµέρες από τη στιγµή που θα τού κοινοποιηθεί η αύξηση 
της τιµής. Σε περίπτωση που ο ταξιδιώτης δεν απαντήσει εγγράφως εντός της παραπάνω προθεσµίας το γραφείο µας είναι υποχρεωµένο να ακυρώσει την συµµετοχή του και να του επιστρέψει όλα τα χρήµατα που έχει καταβάλει χωρίς καµία άλλη υποχρέωση. 
Οι επιβαρύνσεις συνήθως αφορούν έξοδα τρίτων (φόροι αεροδροµίων, λιµένων, επιβαρύνσεις καυσίµων, συναλλαγµατικές διαφορές κλπ.). Πάγια, οι τιµές των οργανωµένων ταξιδιών αφορούν ένα άτοµο και καλύπτουν µόνο τις αναφερόµενες στα 
«περιλαµβανόµενα» υπηρεσίες. Η τιµή των ταξιδιών µπορεί και να µειωθεί για την προσέλκυση επιπλέον ατόµων, απαραίτητων για την πραγµατοποίησή τους. Τυχόν διάθεση των τελευταίων προπληρωµένων από το τουριστικό γραφείο θέσεων σε προσφορά, 
προκειµένου να πραγµατοποιηθεί ένα ταξίδι, δεν δικαιοδοτεί τους υπόλοιπους ταξιδιώτες να απαιτήσουν ανάλογη έκπτωση ή να ακυρώσουν τη συµµετοχή τους χωρίς να καταβάλουν τα προβλεπόµενα ακυρωτικά. Επίσης, το τουριστικό γραφείο έχει το 
δικαίωµα, για ορισµένη χρονική περίοδο ή για περιορισµένο αριθµό θέσεων, να πωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιµές, µε ειδικούς όρους ακυρωτικών. Οι παιδικές χρεώσεις (για ηλικίες 2-12 ετών και µόνο όταν πληρώνουν δύο ενήλικες στο ίδιο 
δωµάτιο/καµπίνα) ποικίλλουν κατά περίπτωση από προσφορά δωρεάν διαµονής, χωρίς φαγητό, στα ξενοδοχεία και τα πλοία, µέχρι µια µικρή έκπτωση. Συνήθως στις τιµές δεν περιλαµβάνονται φόροι διαµονής και δηµοτικοί φόροι. Στην Ελλάδα ο φόρος 
διαµονής ανά δωµάτιο και ανά διανυκτέρευση είναι: Ξενοδοχείο 3* 1,50 ευρώ, 4* 3,00 ευρώ, 5* 4,00 ευρώ και καταβάλλεται από τον πελάτη απευθείας στο Ξενοδοχείο. 
6.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Το τουριστικό γραφείο έχει την υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που διαθέτει στους ταξιδιώτες. Το τουριστικό γραφείο, έχοντας εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας, δεν ευθύνεται για 
λανθασµένες ενέργειες και παραλείψεις τρίτων προσώπων και των συνεργατών τους, καθώς και για έκτακτες καταστάσεις, όπως ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δροµολογίων των διαφόρων µεταφορικών µέσων (αεροπλάνων, πλοίων, 
λεωφορείων, τρένων κλπ.) λόγω αποκλεισµού («εµπάργκο») περιοχών εξ αιτίας τροµοκρατικών ενεργειών, απεργιών και άλλων αιτίων ανωτέρας βίας. Λόγω της πιθανότητας µικρών ή µεγάλων καθυστερήσεων, για τεχνικούς ή µετεωρολογικούς ή άλλους 
λόγους, το τουριστικό γραφείο δεν µπορεί να προβλέψει ή ακόµη και να ελέγξει οποιεσδήποτε καθυστερήσεις ναυλωµένων πτήσεων ή και δροµολογηµένων αεροπλάνων ή πλοίων, οι ταξιδιώτες δεν πρέπει να προγραµµατίζουν επισκέψεις ή τη συµµετοχή 
τους σε εκδηλώσεις ή σηµαντικές προσωπικές δραστηριότητες κλπ. κατά τις ηµέρες των πτήσεων ή, γενικά, της µεταφοράς τους από τον έναν προορισµό στον άλλο. Τονίζεται ότι το τουριστικό γραφείο δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει 
περιστάσεις που είναι ξένες προς τη σφαίρα επιρροής του και µπορεί να οδηγήσουν στη µαταίωση του ταξιδιού ή σε ζηµίες που οφείλονται σε µη εκτέλεση ή πληµµελή εκτέλεση των συµφωνηµένων υπηρεσιών του ταξιδιού. Χαρακτηριστικά 
παραδείγµατα τέτοιων περιπτώσεων είναι: απεργίες, ατυχήµατα, ασθένειες, επιδηµίες, οργανικές διαταραχές λόγω τοπικών συνθηκών, υψοµέτρου, κλίµατος, λόγω γευµάτων που δεν περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα του ταξιδιού ή λόγω ανεπαρκών 
συνθηκών υγιεινής από εξωγενείς παράγοντες, τραυµατισµοί ή κακουχίες λόγω πολέµου, πραξικοπηµάτων, τροµοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισµών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, επιδηµιών, τοξικών µολύνσεων και οποιαδήποτε άλλη 
κατάσταση ανάγκης ή ανωτέρας βίας. Στις παραπάνω περιπτώσεις, το τουριστικό γραφείο δεν φέρει ευθύνη για αποκατάσταση τυχόν ζηµίας που προκλήθηκε από αυτές ή υποχρέωση κάλυψης των σχετικών έκτακτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει 
να καλυφθούν, όπως στις περιπτώσεις της ανωτέρας βίας, από τους ίδιους τους πελάτες. Θα εξαντλήσει, πάντως, κάθε προσπάθεια για να συµπαρασταθεί και να φροντίσει τους ταξιδιώτες µε κάθε τρόπο. Εύλογα παράπονα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, 
που αφορούν έλλειψη συµµόρφωσης που διαπιστώθηκε κατά την εκτέλεση ταξιδιωτικής υπηρεσίας που περιλαµβάνεται στη σύµβαση οργανωµένου ταξιδιού, πρέπει να αναφέρονται αµέσως και επί τόπου στον συνοδό (ή, ελλείψει αυτού, στο γραφείο µας), 
και στον παρέχοντα τη συγκεκριµένη υπηρεσία, εγγράφως. Ο συνοδός γράφει στο ίδιο έντυπο τις παρατηρήσεις του σχετικά µε το θέµα. Αν το πρόβληµα που επισηµάνθηκε δεν κατέστη δυνατό να λυθεί επί τόπου, µετά την επιστροφή σας από το ταξίδι θα 
πρέπει να υποβάλετε εγγράφως στο γραφείο µας οποιοδήποτε σχετικό παράπονο µέσα σε προθεσµία 7 εργάσιµων ηµερών, µαζί µε οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία διαθέτετε για τη αιτιολόγησή του. Μετά την παρέλευση 7ηµέρου,το 
τουριστικό γραφείο δεν έχει υποχρέωση απάντησης σε οποιαδήποτε απαίτηση. Εάν προκύψουν ζηµίες λόγω είτε της µη εκτέλεσης είτε της πληµµελούς εκτέλεσης ταξιδιωτικών παροχών, η αποζηµίωση στον πελάτη περιορίζεται σε ότι ορίζουν οι διεθνείς 
συµβάσεις που δεσµεύουν την Ελλάδα και διέπουν τις εν λόγω παροχές, και η οποία περιορίζεται στο διπλάσιο της αξίας στην κατ΄άτοµο τιµή του ταξιδιού. Υπάρχει περίπτωση, για να είναι δυνατή -από πλευράς κόστους- η πραγµατοποίηση ενός οργανωµένου 
ταξιδιού, να απαιτείται ένας ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων, για τον οποίο θα ενηµερωθείτε από το ειδικό φυλλάδιο του προγράµµατος του κάθε ταξιδιού. Εφ’ όσον ο αριθµός αυτός δεν συµπληρωθεί, το γραφείο µας διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει 
το συγκεκριµένο ταξίδι, οφείλει δε να ενηµερώσει εγγράφως, και εντός των προθεσµιών που προβλέπονται στην περιγραφή του οργανωµένου ταξιδιού, τους πελάτες που είχαν δηλώσει συµµετοχή σε αυτό, και να τούς επιστρέψει τα χρήµατα που είχαν 
καταβάλει µέχρι τη στιγµή της ακύρωσης για τη συµµετοχή τους στο συγκεκριµένο πρόγραµµα, χωρίς καµία άλλη υποχρέωση προς τον ταξιδιώτη. Παροχές που δεν αναφέρονται στις περιγραφές των προγραµµάτων των οργανωµένων ταξιδιών ή που 
αναφέρονται ως προαιρετικές, είτε δεν προσφέρονται καθόλου από το τουριστικό γραφείο µας είτε διατίθενται µε επιπλέον χρέωση πέραν των αναγραφόµενων τιµών, εφ’ όσον τελικά καταστεί δυνατή η υλοποίησή τους. Οι προαιρετικές αυτές παροχές, 
πάντως, (επιτόπιες εκδροµές, βραδινές εκδηλώσεις, είσοδοι σε µουσεία κλπ.), δεν είναι υποχρεωτικές για καµία πλευρά (διοργανωτή / ταξιδιώτη), και πραγµατοποιούνται µόνο αν συµπληρωθεί ένας ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων και αφού προπληρωθεί 
το συνολικό ποσό.Το γραφείο µας δεν έχει ευθύνη για τις προαιρετικές παροχές, οι οποίες δεν πραγµατοποιούνται από αυτό.Σε εύλογο χρόνο πριν από την έναρξη του πακέτου θα λάβετε από το γραφείο µας τις απαραίτητες αποδείξεις, κουπόνια και εισιτήρια, 
πληροφορίες σχετικά µε τις προγραµµατισµένες ώρες αναχώρησης και, κατά περίπτωση, σχετικά µε το χρονικό όριο για τον έλεγχο εισιτηρίων, καθώς και τις προγραµµατισµένες ώρες των ενδιάµεσων στάσεων, των ανταποκρίσεων και της άφιξης.
7.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
Επειδή στο οργανωµένο ταξίδι συµµετέχουν, συνήθως, και άλλα άτοµα, η συµµετοχή σε αυτό προϋποθέτει ανάλογη κοινωνική συµπεριφορά και απόλυτη συµµόρφωση των ταξιδιωτών προς το πρόγραµµα του ταξιδιού και τις υποδείξεις των συνοδών ή 
ξεναγών και η έγκαιρη προσέλευσή τους στους τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του προγράµµατος (πτήσεις, µεταφορές, ξεναγήσεις, εκδροµές, γεύµατα κλπ.). Εάν η καθυστέρηση και ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει σαν αποτέλεσµα την 
απώλεια της πτήσης, εκδροµής, µετακίνησης ή άλλης υπηρεσίας, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να επανασυνδεθεί µε την οµάδα µε δική του ευθύνη και έξοδα, χωρίς δικαίωµα επιστροφής χρηµάτων για την υπηρεσία που έχασε ή και για το σύνολο του ταξιδιού, αν 
δεν καταφέρει την επανασύνδεση. Στην περίπτωση αυτή, Το τουριστικό γραφείο θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον συνδράµει σ’ αυτό, χωρίς να έχει ή να αναλαµβάνει την οποιαδήποτε υποχρέωση και ευθύνη. Στα αεροδρόµια και τα λιµάνια 
θα πρέπει να βρίσκεστε δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν την αναχώρησή σας. Αν δεν προβλέπεται συνοδός στο ταξίδι, πρέπει να επιβεβαιώνετε επί τόπου τις επόµενες πτήσεις σας µε την αεροπορική εταιρεία και να βεβαιώνεστε από ποιο αεροδρόµιο και 
σταθµό (terminal) αναχωρεί η πτήση σας και ποια ώρα. Οι ταξιδιώτες είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις των παιδιών που συνοδεύουν και πρέπει να τα εποπτεύουν ανελλιπώς σε όλο το ταξίδι για την ασφάλεια και τη συµπεριφορά τους. Σε περίπτωση που ο 
ταξιδιώτης διακόψει το ταξίδι του µε δική του απόφαση και αποχωριστεί από την οµάδα, ακόµη και για λόγο ανωτέρας βίας, δεν δικαιούται καµία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζηµίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε µετακίνησής του εκτός οµάδας 
βαρύνουν τον ίδιο.Κατά τον ίδιο τρόπο, το γραφείο µας δεν φέρει ευθύνη για υπηρεσίες του οργανωµένου ταξιδιού οι οποίες δεν παρασχέθηκαν στον ταξιδιώτη από δική του αµέλεια ή ευθύνη, ή λόγω ασθένειάς ή αιφνίδιου ατυχήµατός του.Σε περίπτωση 
που ο ταξιδιώτης κωλύεται να συµµετάσχει στο οργανωµένο ταξίδι στο οποίο έχει κρατήσει θέση, και αφού προειδοποιήσει έγκαιρα εγγράφως το γραφείο µας σε σταθερό µέσο, µπορεί να εκχωρήσει την κράτησή του σε άλλο πρόσωπο, το οποίο πληροί όλες 
τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο συγκεκριµένο ταξίδι, το αργότερο 7 ηµέρες πριν από την έναρξη του πακέτου/ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση τυχόν οφειλόµενου υπολοίπου του ποσού ή ενδεχόµενων πρόσθετων χρεώσεων, επιβαρύνσεων ή 
άλλων δαπανών που προκύπτουν από την εκχώρηση (π.χ. από το γεγονός ότι ο νέος ταξιδιώτης είναι άτοµο του άλλου φύλου), ο εκχωρών την κράτηση και ο εκδοχέας ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον απέναντι στο γραφείο µας για την καταβολή 
τους. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των τακτικών αεροµεταφορέων, πρέπει να επισηµανθεί ότι δεν είναι δυνατή η αλλαγή του ονόµατος του επιβάτη, αλλά µόνο η ακύρωση της υπάρχουσας κράτησης και η κράτηση νέας θέσης. Το γραφείο µας θα καταβάλλει 
κάθε προσπάθεια για την ανεύρεση νέας θέσης, δεν θα φέρει όµως καµία ευθύνη σε περίπτωση που αυτό δεν σταθεί δυνατό. Η δε συνεπαγόµενη υποχρεωτική ακύρωση της κράτησης θα γίνεται σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους στο παρόν ή από τους 
προµηθευτές υπηρεσιών όρους ακύρωσης.
8.  ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ (ΠΛΟΙΑ - ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ)
Όλες οι πληροφορίες, που αφορούν την κατηγοριοποίηση ή την κατάταξη των ξενοδοχείων και των καταλυµάτων που αναφέρονται στα προγράµµατα των οργανωµένων ταξιδιών µας, είναι σύµφωνες µε την ισχύουσα νοµοθεσία του κάθε κράτους για την 
τουριστική κατάταξη των ξενοδοχείων και καταλυµάτων, η οποία µπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Πρέπει να γνωρίζετε, ότι δεν υπάρχει ενιαία διεθνής κατάταξη των ξενοδοχείων.Η επιλογή των ξενοδοχείων και καταλυµάτων γίνεται µε κριτήρια τη 
θέση τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουν, σε συνδυασµό µε την καλύτερη δυνατή τιµή ανάλογα µε την κατηγορία τους, όπως αυτή αναφέρεται στην περιγραφή κάθε ταξιδιού.Τα δωµάτια των περισσότερων ξενοδοχείων φιλοξενούν δύο κρεβάτια ή ένα 
φαρδύκλινο. Τα τρίκλινα δωµάτια είναι, στην ουσία, δίκλινα µε επιπλέον κρεβάτι. Συνήθως δεν είναι ιδιαίτερα άνετα και το επιπλέον κρεβάτι µπορεί να είναι µικρότερο από τα κανονικά ή καναπές. Προς εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών, ορισµένα ξενοδοχεία 
τοποθετούν και τέταρτο κρεβάτι, είναι όµως αυτονόητο ότι ο χώρος θα είναι αρκετά περιορισµένος.Στα γκρουπ, και γενικά στα ταξίδια-πακέτα, συνήθως δεν δίνονται διακεκριµένα δωµάτια, λόγω των ειδικών οικονοµικών τιµών.Τα δωµάτια παραδίδονται 
(ανάλογα µε την πολιτική του κάθε Ξενοδοχείου) συνήθως µεταξύ 14:00-16:00 και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 10:00-12:00 της ηµέρας αναχώρησης. Σε περίπτωση που επιθυµείτε να µπείτε νωρίτερα στο δωµάτιο ή να αναχωρήσετε αργότερα, το 
γραφείο µας θα προσπαθήσει να σας εξυπηρετήσει και, αν υπάρχουν διαθέσιµα δωµάτια, θα πρέπει να καταβάλετε τη σχετική επιβάρυνση.Στα µεµονωµένα ταξίδια, σε περίπτωση καθυστερηµένης άφιξης στο ξενοδοχείο, µετά την ηµέρα ή την ώρα της 
προγραµµατισµένης άφιξης του ταξιδιώτη, και εφ’ όσον αυτός δεν έχει ενηµερώσει σχετικά το ξενοδοχείο και το γραφείο µας, το ξενοδοχείο έχει δικαίωµα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει το δωµάτιο για όλη την περίοδο της κράτησης, εάν τού 
ζητηθεί.Στην περίπτωση υπεράριθµων κρατήσεων από την πλευρά του ξενοδοχείου, το γραφείο µας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευθετήσει το θέµα, θα προσπαθήσει να αντικαταστήσει το δωµάτιο µε άλλο δωµάτιο ξενοδοχείου ίδιας 
κατηγορίας ή αν αυτό δεν καταστεί εφικτό µε δωµάτιο ξενοδοχείου χαµηλότερης κατηγορίας και θα επιστρέψει στον πελάτη τη διαφορά που προέκυψε, χωρίς το ταξιδιωτικό µας γραφείο να φέρει ουδεµία περαιτέρω ευθύνη ή υποχρέωση.Στα πλοία, γενικά, 
οι καµπίνες είναι µικρότερες από τα δωµάτια των ξενοδοχείων και, εκτός των επιπέδων όπου βρίσκονται (καταστρώµατα), διακρίνονται σε εξωτερικές (µε παράθυρο ή φινιστρίνι) και σε εσωτερικές (χωρίς εξωτερική επαφή). Επίσης, µπορεί να είναι τύπου 
«κουκέτας», µε κρεβάτια πάνω και κάτω. Η κατηγοριοποίηση των καµπίνων (lux, superior κλπ.) βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια των εφοπλιστικών εταιρειών.Θα πρέπει εδώ να γνωρίζετε, ότι στα ταξίδια µε πούλµαν οι θέσεις δίνονται µε σειρά εγγραφής 
και δεν αλλάζουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ενώ στις εκδροµές του εξωτερικού αλλάζουν καθηµερινά.Συνιστούµε να µην αφήνετε εκτεθειµένα και να επιτηρείτε συνεχώς τσάντες, φωτογραφικές µηχανές, κινητά τηλέφωνα και τα άλλα προσωπικά σας 
είδη σε οποιονδήποτε χώρο των ξενοδοχείων, πλοίων και λοιπών καταλυµάτων, καθώς και στα µέσα µεταφοράς.
9.  ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΑ, ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ (VISA) ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ
Γενικά, για όλα τα ταξίδια στο εξωτερικό απαιτείται νέο διαβατήριο, το οποίο να έχει εκδοθεί από το 2006 και µετά. Οι χώρες της ζώνης Schengen δέχονται και τις νέες ταυτότητες, που αναφέρουν τα στοιχεία του κατόχου και µε λατινικούς χαρακτήρες. Το 
γραφείο µας συνιστά να έχετε στο ταξίδι το διαβατήριό σας σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρόνο µετά την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία επιστροφής καθορίζεται από τις χώρες προορισµού (µερικές χώρες ζητούν το διαβατήριο των ταξιδιωτών να λήγει 
τουλάχιστον 3-12 µήνες µετά τον χρόνο άφιξής τους σ’ αυτές), για την άµεση αναγνώριση της ταυτότητάς σας και για την αποφυγή προβληµάτων κατά τις µετακινήσεις σας. Το τουριστικό γραφείο παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσον αφορά τα 
ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα που απαιτούνται για κάθε ταξίδι και προορισµό και την έκδοσή ή/και θεώρησή τους, αλλά -ακόµη και αν παράσχει κάποια βοήθεια στη σχετική διαδικασία- δεν ευθύνεται για τυχόν µη έκδοση ή µη θεώρηση αυτών από τις 
αρµόδιες αρχές, στις οποίες πρέπει να απευθυνθεί ο ταξιδιώτης.Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όσον αφορά τα ταξιδιωτικά έγγραφα των ανηλίκων, οι οποίοι πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτουν διαβατήριο. Ειδικά οι υπήκοοι άλλων χωρών, που είναι κάτοχοι 
ξένων διαβατηρίων ή/και άδειας παραµονής και εργασίας σε ισχύ, πρέπει να ενηµερώνουν σχετικά εγγράφως το τουριστικό γραφείο και να απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της χώρας τους, καθώς και των χωρών που θα επισκεφθούν, προκειµένου 
να ελέγχουν αν χρειάζονται θεώρηση εισόδου (visa) ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για τις χώρες από όπου θα διέλθουν ή στις οποίες θα ταξιδέψουν, καθώς και για την επανείσοδό τους στην Ελλάδα ή στη χώρα από όπου ξεκίνησαν. Τυχόν µη εξασφάλιση 
της έγκαιρης έκδοσης ή θεώρησης των ταξιδιωτικών σας εγγράφων δεν δικαιολογεί την ακύρωση της συµµετοχής σας στο ταξίδι χωρίς χρέωση ακυρωτικών.Το τουριστικό γραφείο παρέχει όλες τις πληροφορίες για τυχόν απαραίτητους εµβολιασµούς ή 
άλλες φαρµακευτικές προφυλάξεις για τις περιοχές τροπικών ή άλλων επιδηµιών. Λόγω, όµως, και των ιατρικών ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων του κάθε ταξιδιώτη, ο ίδιος έχει την ευθύνη ν’ απευθυνθεί σχετικά στις αρµόδιες υγειονοµικές αρχές.Οι 
ταξιδιώτες, και ιδιαίτερα τα άτοµα της τρίτης ηλικίας, τα άτοµα µε προβλήµατα υγείας(πίεση, καρδιαγγειακά νοσήµατα, αλλεργίες) ή κινητικότητας και οι έγκυες γυναίκες, θα πρέπει να συµβουλεύονται το γιατρό τους και να ενηµερώνουν σχετικά το τουριστικό 
γραφείο, καθώς και να προσκοµίζουν ιατρική βεβαίωση, η οποία απαιτείται και από τους µεταφορείς και άλλους παροχείς υπηρεσιών, ότι µπορούν να ταξιδέψουν ακίνδυνα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να αναλαµβάνουν οι ίδιοι τη σχετική ευθύνη, µε 
υπεύθυνη δήλωσή τους. Σε περίπτωση επέλευσης ενός έκτακτου περιστατικού υγείας (αρρώστια, τραυµατισµό, απώλεια ζωής, ατύχηµα) κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, το τουριστικό γραφείο θα προσπαθήσει να συµπαρασταθεί στον παθόντα στο µέτρο του 
δυνατού, δεν φέρει όµως καµία απολύτως ευθύνη, και δεν υπέχει υποχρέωση κάλυψη κανενός απολύτως σχετικού εξόδου και αλλαγής προγράµµατος του ταξιδιού, το οποίο θα συνεχιστεί κανονικά.
10.  ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
Το γραφείο µας έχει συνάψει ασφαλιστήριο συµβόλαιο Αστικής Επαγγελµατικής Ευθύνης για κάθε πρόγραµµά του, το οποίο καλύπτει τις περιπτώσεις τυχόν ευθυνών έναντι των ταξιδιωτών, που προκύπτουν από τη µη εκτέλεση ή την πληµµελή εκτέλεση 
του οργανωµένου ταξιδιού. Επίσης, το ασφαλιστήριο συµβόλαιο καλύπτει, σε περίπτωση αφερεγγυότητας του γραφείου, την υποχρέωση επιστροφής του συνόλου των καταβληθέντων ποσών από τους ταξιδιώτες ή για λογαριασµό τους, στο βαθµό που οι 
σχετικές υπηρεσίες δεν εκτελούνται λόγω της αφερεγγυότητας του γραφείου. Εφόσον η σύµβαση οργανωµένου ταξιδιού περιλαµβάνει µεταφορά των ταξιδιωτών, η ασφάλιση καλύπτει και τον επαναπατρισµό τους. Ο αριθµός του ασφαλιστηρίου συµβολαίου 
και τα στοιχεία της ασφαλιστικής εταιρείας (όνοµα, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση) αναγράφονται στη σύµβαση που υπογράφεται µεταξύ του γραφείου µας και του ταξιδιώτη. Αν ενδιαφέρεστε για πρόσθετες ασφαλιστικές καλύψεις [και για την περίπτωση 
ακύρωσης του ταξιδιού σας λόγω καταγγελίας από την πλευρά σας ή για λόγους που αφορούν εσάς (ασθένεια, ιατρική επέµβαση σ’ εσάς ή τους οικείους σας, ή οποιαδήποτε άλλη αντίστοιχη αιτία)], µπορείτε ν’ απευθυνθείτε στο γραφείο µας για να 
ενηµερωθείτε σχετικά. Επίσης, για την περίπτωση ασθένειάς σας στη διάρκεια ταξιδιού σας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σάς συνιστούµε να έρθετε σε επαφή µε τον Ασφαλιστικό σας Φορέα για την έκδοση της «Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης 
Ασθένειας».Προτείνουµε ανεπιφύλακτα την προαιρετική ασφάλισή σας στα επιθυµητά ποσά για την κάλυψη του κόστους στις περιπτώσεις απώλειας ζωής, ασθένειας, ατυχήµατος και απώλειας ή καταστροφής αποσκευών και άλλων αξιών, που δεν 
καλύπτονται από τις οµαδικές ασφαλιστικές καλύψεις, αλλά και για την περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού σας λόγω καταγγελίας από την πλευρά σας ή για λόγους που αφορούν εσάς (ασθένεια, ιατρική επέµβαση σ’ εσάς ή τους οικείους σας, ή οποιαδήποτε 
άλλη αντίστοιχη αιτία).
11.  ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
Ακυρώσεις συµµετοχής από την πλευρά του ταξιδιώτη γίνονται µόνο εγγράφως προς το γραφείο µας και, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία της κράτησης (και εφ’ όσον δεν είναι δυνατή η εκχώρηση της κράτησής του σε άλλο άτοµο), υπόκεινται στα παρακάτω 
ακυρωτικά κατ’ άτοµο, ανάλογα µε τη χρονική στιγµή κατά την οποία γίνεται η ακύρωση: Α) Έως 30 ηµέρες πριν την αναχώρηση : 50,00 ευρώ για ταξίδια στην Ελλάδα και 150,00 ευρώ για ταξίδια στο εξωτερικό κατ’άτοµο ως διαχειριστικά έξοδα. Β) 29 έως 
15 ηµέρες πριν την αναχώρηση : 25% της συνολικής αξίας του ταξιδιού. Γ) 14 έως 8 ηµέρες πριν την αναχώρηση : 50% της συνολικής αξίας του ταξιδιού. ∆) 7 ηµέρες πριν την αναχώρηση µέχρι και την αναχώρηση (non show - µη εµφάνιση): 100% της 
συνολικής αξίας του ταξιδιού.
Για ατοµικά/µεµονωµένα ταξίδια ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύµφωνα µε τους όρους του κάθε ναύλου της κάθε αεροπορικής εταιρίας καθώς και την πολιτική για θέµατα ακυρώσεων του εκάστοτε ξενοδοχείου. Για ειδικές αναχωρήσεις, 
εορταστικές περιόδους, περιόδους εκθέσεων, αθλητικών ή καλλιτεχνικών γεγονότων, συνέδρια, κρουαζιέρες ή ταξίδια που πραγµατοποιούνται µε ειδικά ναυλωµένες πτήσεις ή ειδικά ναυλωµένα πλοία, οι παραπάνω αναφερόµενες χρονικές περίοδοι πιθανόν 
να είναι µεγαλύτερες και τα ποσοστά παρακρατήσεων υψηλότερα και αναφέρονται ρητά στο έντυπο πρόγραµµα του συγκεκριµένου ταξιδιού.Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από τον χρόνο της εγγραφής ή από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά 
από τους ταξιδιώτες ή όχι.
12.  ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ
Οι αποσκευές παραδίδονται στον µεταφορέα και παραλαµβάνονται µε ευθύνη και φροντίδα των κατόχων τους, ανεξάρτητα αν υπάρχει ή όχι συνοδεία εκπροσώπων του τουριστικού γραφείου. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας, ισχύουν ο Κανονισµός της 
IATA για τα αεροπλάνα και οι αντίστοιχες διεθνείς Συνθήκες για κάθε µεταφορικό µέσον και για τα ξενοδοχεία, και η ευθύνη, στην περίπτωση αυτή, περιορίζεται σύµφωνα µε τις Συνθήκες αυτές. Το γραφείο µας δεν φέρει καµία ευθύνη για το περιεχόµενο 
των αποσκευών.Σε ορισµένα είδη ταξιδιών (π.χ. µε πούλµαν), κάθε ταξιδιώτης δικαιούται να µεταφέρει µαζί του µία βαλίτσα και µία χειραποσκευή.Στα αεροπορικά ταξίδια, το βάρος των αποσκευών δεν επιτρέπεται συνήθως να ξεπερνά τα 20 κιλά, στην 
οικονοµική θέση. Σε περίπτωση που προκύψουν επιπλέον έξοδα, λόγω µεγαλύτερου βάρους αποσκευών από το επιτρεπόµενο, αυτά βαρύνουν τον ταξιδιώτη και πληρώνονται επί τόπου. Σηµειώνεται επίσης, ότι οι αεροπορικές εταιρείες επιτρέπουν στην 
καµπίνα των επιβατών µόνο µία χειραποσκευή µικρών διαστάσεων (περίπου 50x40x25) και τη µεταφορά υγρών σε συσκευασίες βάρους µέχρι 100 ml (οι οποίες να µην υπερβαίνουν αθροιστικά το ένα (1) λίτρο), σε διαφανή θήκη 20x20 εκατοστών.Εφιστάται 
η προσοχή σας, να µην τοποθετείτε χρήµατα, είδη µεγάλης αξίας ή σηµαντικά έγγραφα στις αποσκευές σας, διότι οι µεταφορείς αποζηµιώνουν µε βάση το βάρος της αποσκευής, ασχέτως του περιεχοµένου της, σαν να περιείχε χρησιµοποιηµένο ρουχισµό.Εφ’ 
όσον έχετε µαζί σας τιµαλφή είδη, θα πρέπει να τα καταθέτετε προς φύλαξη στην ειδική θυρίδα των ξενοδοχείων, πλοίων ή άλλων καταλυµάτων. Η αποζηµίωση δεν καλύπτει την αξία τους.
13. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
Το τουριστικό µας γραφείο φροντίζει να είναι εναρµονισµένο µε την εκάστοτε ισχύουσα Νοµοθεσία των οργανωµένων ταξιδιών αλλά και ως προς την ορθή χρήση των προσωπικών δεδοµένων. Για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ο ταξιδιώτης συναινεί 
στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδοµένων, όπως είναι στοιχεία προσδιοριστικά της ταυτότητάς του και πληροφορίες που αφορούν υπηρεσίες που χρησιµοποιεί και συνήθειες που έχει.
14.  ΡΥΘΜΙΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ
Το τουριστικό γραφείο και ο ταξιδιώτης δεσµεύονται να επιλύσουν µε καλή πίστη κάθε διαφορά που µπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της σύµβασης του οργανωµένου ταξιδιού. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, αρµόδια είναι 
τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙ∆Ι
(Σύµφωνα µε την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2302, βάσει του Π.∆. 7/2018 σχετικά µε τα οργανωµένα ταξίδια
και τους συνδεδεµένους ταξιδιωτικούς διακανονισµούς)


