Ρ ΟΔΟΣ
∆ΩΡΕΑΝ

χρήση τζακούζι, σάουνα &
γυµναστήριο

RODOS PALACE 5*

FA MI LY GA RD E N S UI T E S
I N RO D O S PA L ACE

www.rodospalace.gr

E X ECU T I V E SEA V I EW

ΤΟ Π Ο Θ Ε Σ Ι Α :
Το Rodos Palace απέχει µόλις 50µ. από τη µεγάλη, αµµώδη παραλία
της Ιαλυσού, ενώ η άψογα διατηρηµένη Παλιά Πόλη της Ρόδου
βρίσκεται µόλις 3 χλµ.
ΔΙΑΜΟΝΗ:
Πολυτελές ξενοδοχείο χτισµένο δίπλα στη θάλασσα µε
εντυπωσιακή αρχιτεκτονική και µοναδική διακόσµηση. Βρίσκεται 3
χλµ. απο την πόλη της Ρόδου και κατακτά κάθε επισκέπτη 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 ξενοδοχείου.
∆ωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου.

ΔΙΑΜΟΝΗ:
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. ∆ιαθέτουν
πλήρως εξοπλισµένη κουζίνα, ψυγείο, πιστολάκι µαλλιών, ΤV, A/C,
ραδιόφωνο και τηλέφωνο, θυρίδα ασφαλείας, παντόφλες,
καλλυντικά µπάνιου και room service.

Wate r p a r k i n Ro d o s Pa l ace

Σπλιτςτς
Σπλα

και οι Μικροί µας Φίλοι έχουν το δικό τους χώρο στο RODOS PALACE. Μοναδικός στο είδος του ο νέος χώρος για
τα παιδιά µας. Ηδη από 2 ετών, µε πλήρη ασφάλεια και διαδραστικές κινήσεις οι µικροί µας φιλοξενούµενοι µπορούν
να διασκεδάσουν µε ένα απίθανο ζωντανό παραµύθι νερού και κίνησης (2 - 14 ετών). Το Ολοκαίνουργιο Water park
µας είναι γεγονός !!!
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Acl Premium Sea View & Sunset Suite

Pre mium Room

- Υψηλής ταχύτητας internet - wi-fi (δωρεάν)
- LG HDTV Smart tv interactive
- USB Wall Outlet
- Air conditioning
- Τηλέφωνο
- Παράθυρα µε ηχοµόνωση
- Μιni bar
- Παντόφλες
- Τρίκλινα δωµάτια µε extra καναπέ –
κρεβάτι
- Bathroom with walk in rain shower
- Χωριστή τουαλέτα
Π Ε Ρ Ι Γ ΡΑΦ Η Δ Ω Μ ΑΤ Ι Ω Ν
- Πιστολάκι
25 τ.µ. µοντέρνα δωµάτια λειτουργίας 2018 σε γήινους τόνους, προσφέρουν απέραντη θέα - Μεγεθυντικό καθρέπτη
στο Αιγαίο, έξυπνα σχεδιασµένα µε τεράστια παράθυρα, εξαιρετικά µπάνια, δωµάτια που - Σαµπουάν, αφρόλουτρο
συνδυάζουν άψογα ανέσεις υψηλής τεχολογίας µε κοµψό σχεδιασµό και άνεση.
1η ηµέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΡΟ∆ΟΣ
(Μ. ΠΕΜΠΤΗ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Μακεδονίας και
αναχώρηση µε απευθείας πτήση για Ρόδο. Άφιξη στο
αεροδρόµιο ∆ιαγόρας, µεταφορά και τακτοποίηση σε
ξενοδοχείο της επιλογής σας, και χρόνος ελεύθερος
για µια πρώτη γνωριµία µε το νησί. ∆ιανυκτέρευση.
2η ηµέρα: ΡΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 5
ΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ (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.
∆ιανυκτέρευση.
3η ηµέρα: ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΛΙΝ∆ΟΣ
(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. ∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: ΡΟ∆ΟΣ (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).
∆ιανυκτέρευση.
5η ηµέρα: ΦΙΛΕΡΗΜΟΣ - ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ - ΡΟ∆ΟΣ
– ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (∆ΕΥΤΕΡΑ 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 ∆ιαγόρας.
Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη µε απευθείας πτήση.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
•Τα αεροπορικά εισιτήρια ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΡΟ∆ΟΣ –
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ.
•3 ή 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής
σας σε δίκλινα µε την αντίστοιχη διατροφή.
•Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
•Φ.Π.Α
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
Φόρους αεροδροµίων, εισόδους µουσείων, πάρκων
και αρχαιολογικών χωρών, διασκεδάσεις, ποτά,
προαιρετικές εκδροµές, φιλοδωρήµατα και ότι
αναφέρεται στο πρόγραµµα ως προαιρετικό ή
προτεινόµενο.

την ορχήστρα του, πλούσιο λαϊκό
πρόγραµµα, Παραδοσιακούς χορούς

και πολλές Εκπλήξεις!!!

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.

Κυριακή του Πάσχα
Πασχαλινό γλέντι στο
Rodos Palace με τον
ΑΝΤΩΝΗ ΣΙΓΑΝΟ

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.
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Ρ ΟΔΟΣ
MEDITERRANEAN HOTEL 4*

BELAIR BEACH 4*

ΠΟΛΗ

ΙΞΙΑ

Το ξενοδοχείο MEDITERRANNEAN HOTEL βρίσκεται στην αµµώδη παραλία
κοντά στο Ενυδρείο και το Καζίνο, στην πόλη της Ρόδου και το κάστρο των Ιπποτών.
∆ιαθέτει 241δωµάτια και 10 πολυτελής junior σουίτες. Τα δωµάτια είναι
εξοπλισµένα µε: µπαλκόνι, A/C, καλωδιακή τηλεόραση, τηλέφωνο, Wifi ,mini bar,
χρηµατοκιβώτιο µπάνιο, πιστολάκι µαλλιών και 24ωρη υπηρεσία δωµατίου.

Βρίσκεται στην πανέµορφη παραλία Ιξιάς - Ιαλυσσού (δυτική πλευρά της Ρόδου).
Το Ξενοδοχείο διαθέτει ένα κεντρικό κτίριο µε τέσσερις ορόφους, 164 άνετα και
µοντέρνα-επιπλωµένα δωµάτια. Θα βρείτε mini golf, Pool bar (a la oart restaurant),
Mini shop, Πισίνα Γήπεδο τένις, lobby bar, Table tennis, Εστιατόριο, Παιδική πισίνα,
Σαλόνι µε ιντερνετ καφέ, Γήπεδο µπάσκετ και άνετο πάρκινγκ. Θαλάσσια σπορ. Στα
δωµάτια θα βρείτε τηλεόραση, ψυγείο, safe box, Α/C.

PARTHENON HOTEL 3*
ATHENA HOTEL 3*sup.
ΠΟΛΗ
ΠΟΛΗ

Το HOTEL PANTHENON βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Ρόδου, δέκα λεπτά
από την περίφηµη Μεσαιωνική της πόλη, κοντά στο εµπορικό κέντρο και το Καζίνο
της Ρόδου. Το ξενοδοχείο βρίσκεται λιγότερο από 100 µέτρα από την παραλία της
Ψαροπούλας. Ανακαινίστηκε πλήρως το 2008, προσφέροντάς σας διαµονή σε
ένα µοντέρνο και άνετο περιβαλλον. Στο δωµατιο θα βρειτε a/c ,tv,ψυγειο ενω το
ξενοδοχειο διαθετει πισινα - bar - αιθουσα πρωινου, wi-fi Το προσωπικό θα σας
προσφέρει επαγγελµατικού επιπέδου υπηρεσίες, σε συνδυασµό µε την
πατροπαράδοτη Ελληνική Φιλοξενία.

Ρ ΟΔΟΣ
Ξενοδοχείο

Τύπος
∆ωµατίου

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην πόλη της Ρόδου. ∆ιαθέτει πισίνα, bar, εστιατόριο και
στα δωµάτια θα βρείτε, Α/C, mini bar, τηλεόραση, σεσουάρ. Εξαιρετική επιλογή για
όσους θέλουν να διαµένουν στο κέντρο της πόλης.

4 ΗΜΕΡΕΣ 17/4

5 ΗΜΕΡΕΣ 16/4

∆ιατροφή

Τιµή σε
δίκλινο

Παιδί
έως 12χρ.

Τιµή σε
δίκλινο

Παιδί
έως 12χρ.

ATHENA 3* ΠΟΛΗ

Standard

Πρωινό

235

165

255

175

PARTHENON 3* ΠΟΛΗ

Standard

Πρωινό

235

165

255

175

BELLAIR4* ΙΞΙΑ

Side sea view

Ηµιδιατροφή

295

165

325

185

335

195

395

225

365

215

425

Sea view Executive
RODOS PALACE 5* ΙΞΙΑ

MEDITERRANEAN 4* ΠΟΛΗ

Ηµιδιατροφή
Premium Sea view
(Περιλαµβάνει
Garden suites Family τα εορταστικά
γεύµατα)
2 Executive
Connecting Sea View
Side sea view

Ηµιδιατροφή

325

Παρατηρήσεις

225

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΑ ΤΟ 2018

1.375

1.585

FAMILY ROOMS (2 ΕΝΗΛΙΚΕΣ & 2 ΠΑΙ∆ΙΑ ΕΩΣ 12ΧΡ.)

1.375

1.585

Ι∆ΑΝΙΚΟ ΓΙΑ 4 ΕΝΗΛΙΚΕΣ ή ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

195

375

225

ΤΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ∆ΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ RODOS PALACE
φόροι αεροδροµίων +31€ κατ’άτοµο

Πτήσεις µε Aegean Airlines 16 /04/20 , 11:25-12:30 & 17/04/20, 14:05-15:05, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΡΟ∆ΟΣ 20 /04/2019, 15.40-16.50 & 20:30-21:40, ΡΟ∆ΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Περιλαµβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια µε την Aegean Airlines σε οικονοµική θέση µε βαλίτσα 23kg & χειραποσκευή. Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης και Φ.Π.Α.
Εκδροµικό πρόγραµµα: Γύρος Πόλης και Λίνδος, Κάµειρος, Φιλέρηµος, Πεταλούδες +70€/άτοµο για ενήλικες και +50€/ άτοµο έως 12 ετων. 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€
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: TΟ Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, Η ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ
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
04
συγκρότηµα.

ΧΑΝ Ι Α

4 ημέρες 17/04/2020
SIRIOS VILLAGE HOTEL
& BUNGALOWS 4*

ELIA BETOLO 3*

ΠΟΛΗ

ΠΟΛΗ
Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε απόσταση 4χλµ. από το κέντρο των Χανίων. ∆ιαθέτει
µεγάλη πισίνα και γήπεδο τένις. Aπέχει 300µ. από την παραλία. Τα δωµάτια και
διαµερίσµατα εξοπλισµένα µε κλιµατισµό, δορυφορική τηλεόραση επίπεδης οθόνης
και στεγνωτήρα µαλλιών. Παρέχονται δωρεάν ιδιωτικός χώρος στάθµευσης στις
εγκαταστάσεις και δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους.

Το ξενοδοχείο Elia Betolo βρίσκεται στην καρδιά της παλιάς πόλης των Χανίων,
µόλις 100 µ. από το Αρχαιολογικό µουσείο. Το ξενοδοχείο διαθέτει χώρο
υποδοχής, χώρο πρωινού και lounge area. Όλα τα δωµάτια είναι εξοπλισµένα µε
air condition, free Wi-Fi, δορυφορική τηλεόραση επίπεδης οθόνης, στεγνωτήρα
µαλλιών, καφετιέρα και χρηµατοκιβώτιο.

Ξενοδοχείο

∆ιατροφή

Τιµή σε δίκλινο/ τρίκλινο

1ο παιδί

2ο παιδί

HALEPA HOTEL 4* Πόλη

Πρωινό

329

259

-

ELLIA BETOLO 3* Παλιά Πόλη

Πρωινό

429

329

-

SIRIOS VILLAGE HOTEL
& BUNGALOWS 4* Κάτω ∆αρατσό

ALL INCLUSIVE

429

329

399

PORTO PLATANIAS 5* Πλατανιάς

Ηµιδιατροφή

469

299

449

4 ηµέρες: πτήσεις RYANAIR - Θεσ/νίκη - Χανιά 13:40 - 14:50, Χανιά - Θεσ/νίκη 21:50 - 23:10 + Σύνολο φόρων 35 €, περιλαµβάνεται µία αποσκευή 20kg ανά δύο άτοµα.
Ι.Χ. ΚΑΤ Α για όλες τις ηµέρες µε απεριόριστα χλµ. 4 ηµ. - 85 €

ΠΑ Ρ ΟΣ

4 ημέρες 17/04/2020
GLAROS PENSION

ASTERAS PARADISE 4*

ΝΑΟΥΣΑ

ΝΑΟΥΣΑ
Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε απόσταση 4χλµ. από το κέντρο των Χανίων. ∆ιαθέτει
µεγάλη πισίνα και γήπεδο τένις. Aπέχει 300µ. από την παραλία. Τα δωµάτια και
διαµερίσµατα εξοπλισµένα µε κλιµατισµό, δορυφορική τηλεόραση επίπεδης
οθόνης και στεγνωτήρα µαλλιών. Παρέχονται δωρεάν ιδιωτικός χώρος στάθµευσης
στις εγκαταστάσεις και δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους.

Το Glaros απέχει 500µ. από την αµµώδη παραλία της Νάουσας, στην Πάρο.
Προσφέρει κλιµατιζόµενα δωµάτια µε δωρεάν Wi-Fi και επιπλωµένο αίθριο µε
πρόσβαση στον κήπο. Όλα τα δωµάτια στο Glaros διαθέτουν τηλεόραση, ψυγείο
και συσκευή για καφέ. Περιλαµβάνουν επίσης ιδιωτικό µπάνιο µε ντους. Σε
απόσταση 5 λεπτών µε τα πόδια υπάρχουν καταστήµατα, µπαρ και εστιατόρια. Η
Παροικιά, που αποτελεί πρωτεύουσα και λιµάνι της Πάρου, απέχει 5 χιλιόµετρα.

Ξενοδοχείο

∆ιατροφή

Τιµή σε δίκλινο/ τρίκλινο

1ο παιδί

2ο παιδί

-

299

199

229

ASTERAS PARADISE
HOTEL 4*, 4χλµ από τη Νάουσα

Πρωινό

349

219

299

ZEFI 3* Σκάλα

Πρωινό

365

219

309

GLAROS Νάουσα

4 ηµέρες: πτήσεις AEGEAN AIRLINES - Θεσ/νίκη - Πάρος 09:45 - 10:55, Πάρος - Θεσ/νίκη 16:25 - 17:30 + Σύνολο φόρων 35 €
Ι.Χ. 1000cc για όλες τις ηµέρες µε απεριόριστα χλµ. 95 €, 1200cc 115 €
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ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

4 ημέρες 17/04/2020

THIRASIA HOTEL

NIKOS HOTEL 4*
ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ

Το Nikos Hotel βρίσκεται στο χωριό Καρτεράδος της Σαντορίνης, σε απόσταση 1
χλµ. από την πρωτεύουσα των Φηρών. Προσφέρει δωρεάν Wi-Fi στους
κοινόχρηστους χώρους και κλιµατιζόµενα δωµάτια. Τα δωµάτια διαθέτουν ψυγείο,
τηλέφωνο, τηλεόραση. Κάθε µονάδα περιλαµβάνει επίσης ιδιωτικό µπάνιο µε ντους.
Οι επισκέπτες µπορούν να ξεκινήσουν τη µέρα τους µε ευρωπαϊκό πρωινό, το οποίο
σερβίρεται καθηµερινά στην τραπεζαρία.

ΧΩΡΑ
Το ξενοδοχείο είναι κτισµένο στο κέντρο των Φηρών και διαθέτει πισίνα - parking
ενώ στα δωµάτια θα βρείτε µπάνιο- tv-a/c

SPLENDOUR RESORT 5*

AMBIENCE SUITES 4*
ΦΗΡΟΣΤΕΦΑΝΙ

ΦΗΡΟΣΤΕΦΑΝΙ

Το Ambience Suites βρίσκεται στο Φηροστεφάνι, σε µικρή απόσταση µε τα πόδια
από εστιατόρια και διαθέτει εξωτερική πισίνα και επιπλωµένη ηλιόλουστη βεράντα.
Οι σουίτες και τα διαµερίσµατα στο Ambience έχουν βεράντα ή αίθριο, χτιστούς
καναπέδες και κρεβάτια. Κάθε δωµάτιο παρέχει ιδιωτικό µπάνιο µε χτιστό ντους,
ενώ ορισµένες µονάδες είναι εξοπλισµένες µε κουζίνα. Παρέχονται κλιµατισµός,
τηλεόραση επίπεδης οθόνης, στεγνωτήρας µαλλιών και δωρεάν προϊόντα
περιποίησης.

Ξενοδοχείο

∆ιατροφή

THIRASIA HOTEL Φηρά

Πρωινό

NIKOS HOTEL 4* Φηρά Καρτεράδος

Το Splendour Resort , 5* αστέρων, στο γραφικό Φηροστεφάνι, προσφέρει κοµψά
καταλύµατα µε θέα στο Αιγαίο Πέλαγος. ∆ιαθέτει πισίνα µε µπαρ και προσφέρει
δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους του. Τα κλιµατιζόµενα δωµάτια και οι σουίτες
είναι φωτεινά και διακοσµηµένα σε απαλούς τόνους. Όλα περιλαµβάνουν ιδιωτικό
µπαλκόνι, δορυφορική τηλεόραση επίπεδης οθόνης, µίνι ψυγείο και δωρεάν
προϊόντα περιποίησης. Ορισµένες µονάδες διαθέτουν µπανιέρα-υδροµασάζ, ενώ
άλλες έχουν και ιδιωτική πισίνα. Οι επισκέπτες µπορούν να απολαύσουν φρέσκους
χυµούς, κοκτέιλ και ελαφριά γεύµατα στο µπαρ της πισίνας. Καθηµερινά σερβίρεται
µπουφές πρωινού δίπλα στην πισίνα.

1ο παιδί

2ο παιδί

309

219

-

-

Πρωινό

329

219

-

-

ANAMAR HOTEL 4* Μονόλιθος

Ηµιδιατροφή

365

-

-

Περιλαµβάνονται Εορταστικά

ALESHANE BEACH 4* Καµάρι

Πρωινό

375

219

AMBIENCE SUITES 4* Φηροστεφάνι

DAEDALUS 5 * Φηρά

SPLENDOUR 5* Φηροστεφάνι

ANDROMEDA VILLAS 4* Ηµεροβίγλι

KALESTESIA SUITES Ακρωτήρι

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Τιµή σε δίκλινο/ τρίκλινο

329 Deluxe suite
345 superior suite

219

Παρατηρήσεις

-

Επιβ. Superior Suite:
15 € / άτοµο

365

229

-

-

409

229

-

Standard δωµάτιο
Θέα Θάλασσα

439

229

289

Superior δωµάτιο
Θέα Θάλλασα

479

229

329

Junior suite µε ιδιωτική
πισίνα Θέα Θάλλασα

420

279

389

CALDERA VIEW
SUPERIOR DOUBLES

455

299

419

CALDERA VIEW
JUNIOR SUITES

410

229

229

CALDERA VIEW
JUNIOR SUITES

465

229

229

SUITE ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΟ
JACUZZI
Σύνολο Φόρων 35€

4 ηµέρες: πτήσεις AEGEAN AIRLINES - Θεσ/νίκη - Σαντορίνη 05:45 - 06:55, Σαντορίνη - Θεσ/νίκη 23:10 - 00:15
Ενοικίαση Ι.Χ. για όλες τις ηµέρες µε απεριόριστα χλµ.: Κατηγορία Α 85 €, κατηγορία Β 105 €
Το ξενοδοχείο KALESTIA SUITES διαθέτει οικογενειακά, δίχωρα διαµερίσµατα.
Πακέτο Μεταφορών: ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ - ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ, ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ - ΠΥΡΓΟΣ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ), ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
(ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ), ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ, ΣΥΝΟΛΟ 50 € ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ
Προαιρετικά εορταστικά ∆είπνα - Γεύµατα στο ξενοδοχείο ANDROMEDA Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Νηστίσιµος Μπουφές. Μ. Σάββατο: Αναστάσιµο ∆είπνο µε παραδοσιακή µαγειρίτσα
Κυριακή Πάσχα: Εορταστικό Γεύµα. 75 € Ενήλικας, 40 € Παιδί έως 6 ετών, 55 € παιδί 7-12 ετών
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ΑΡ. ΜΗΤ. Ε. 0000095400

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)

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.

