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ΠΕΙΡΑΙΑΣ


ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 11

ΓΛΥΦΑΔΑ


ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 28 

ΣΥΝΤΑΓΜΑ


ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 4

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 39

ΚΗΦΙΣΙΑ


ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 263
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΓΛΥΦΑΔΑ

ΤΑ 5  ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ! ! !

& στο site μας 24  ώρες, 365  μέρες το χρόνο μαζί !!! 

w w w . m a n e s s i s t r a v e l . g r

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ MANESSIS
ΓΙΑ ΤΟ ΟΜΑΔΙΚΟ ή ΤΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΙ

ΣΑΣ ΥΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΧΑΜΟΓΕΛΟ...

Οι έμπειροι Ταξιδιωτικοί μας Σύμβουλοι αποκλειστικά για Ελλάδα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, 

Γλυφάδα και Πειραιά θα σας βοηθήσουν να οργανώσετε τις διακοπές σας, το ταξίδι αναψυχής ή εξερεύνησης σε κάθε 

σημείο της χώρας μας, καθώς και όλα τα γαμήλια ταξίδια. Ελάτε να μας γνωρίσετε και αφήστε μας να φροντίσουμε όλες 

τις λεπτομέρειες που θα κάνουν το ταξίδι σας μια εμπειρία μοναδική... 

Φυσικά τα προγράμματα μας μπορείτε να τα βρείτε και στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα! 

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
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Άγιο Πνεύμα στην Ελλάδα...

Ξενοδοχεία Αγίου Πνεύµατος 

Alkyon Resort Hotel Βραχάτι 13
Aιολίδες Καλύβια, Λ. Πλαστήρα 12 
Epirus Palace Ιωάννινα  6 
Horizon Blu Resort Καλαμάτα 12
Hydrama Grand Hotel Δράμα  10 
Kazarma Hotel Καλύβια, Λ. Πλαστήρα 12
Kymi Palace Κύμη  4
Limneon Resort Καστοριά  7 
Portaria Hotel & Spa  Πήλιο 13
Semantron Traditional Village Ελαιώνας Διακοπτού  11 
Z Palace Ξάνθη   5

Εκδροµές  Αγίου Πνεύµατος  

Αγέρωχη Μάνη  10
Αιτωλική Γή   4

Γιάννενα - Πάπιγκο - Ζαγοροχώρια 6

Τα αυθεντικά  Ζαγοροχώρια     8

Δράμα  10

Ελαιώνας Διακοπτού-Καλάβρυτα-Οδοντωντός  - Semantron  11

Εμπόριο Εορδαίας - Νυμφαίο  7

Καστοριά-Πρέσπες  7

Κύμη  4

Ξάνθη - Θάσος  5

Σκύρος   5

Εarly booking Καλοκαίρι 

Aldemar Olympian Village Σκαφιδιά, Ηλεία 14
Apollonion Resort Ληξούρι - Κεφαλονιά 14
Barcelo Hydra Beach Πλέπι, Ερμιόνη 15
CHC Galini Palace Χανιά 15

Γενικοί όροι συμμετοχής  16 - 17

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε, ότι στις αναγραφόμενες τιμές μας δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής του άρθρου 53 Ν. 4389/2016, ανά 
ημερήσια χρήση εκάστου δωματίου/ σουίτας, που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2018. Η χρέωση είναι ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση: 
Ξεν/χειο 3*: € 1,50, Ξεν/χειο 4*: € 3,00, Ξεν/χειο 5*: € 4,00 και βάση του νόμου, καταβάλλεται από τον πελάτη απ’ ευθείας στο εκάστοτε 

ξενοδοχείο. Σε περίπτωση τυχόν αλλαγής, μέσω διευκρινιστικής εγκυκλίου του υπουργείου οικονομικών,
του τρόπου απόδοσης του ανωτέρω φόρου ή άλλου φόρου/τέλους, η τιμολογιακή πολιτική μας θα τροποποιηθεί αναλόγως.
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ΚΥΜΗ
στο υπέροχο KYMI PALACE 4*

Θησαυροί της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΓΗΣ

1η μέρα: Αθήνα - Νέα Στύρα - Κύμη
Αναχώρηση στις 08:30 από Αθήνα με ενδιάμεση στάσεις για τα Νέα Στύρα στη νότια 
Εύβοια. Χρόνος για καφεδάκι και μεζεδάκια στις όμορφες ψαροταβέρνες. Συνεχίζουμε 
για την παραλία της Κύμης όπου εγκατάσταση στο εντυπωσιακό KYMI PALACE 
HOTEL 4*. Το βράδυ δείπνο από μπουφέ.
2η μέρα: Άνω Ποταμιά (Λιοτρίβι Κασομούλη & Αρχ. Συλλογή) 
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη στο παλιό λιοτρίβι του Κασομούλη (που 
έχει αναπαλαιωθεί και διαμορφωθεί ως μουσειακός επισκέψιμος χώρος) όπου θα 
γνωρίσουμε την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής του λαδιού. Στη συνέχεια, 
επίσκεψη στην αρχαιολογική συλλογή της Άνω Ποταμιάς, δίπλα από τον Ιερό Ναό 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου και περιλαμβάνει τα ευρήματα από τον γειτονικό λόφο Καστρί 
όπου η ακρόπολη της Αρχαίας Κύμης. Θα περιηγηθούμε στα εκπληκτικά σοκάκια του 
παραδοσιακού οικισμού της Άνω Ποταμιάς, από τα παλαιότερα χωριά της περιοχής, 
η οποία είναι αμφιθεατρικά χτισμένη, με θέα στο πέλαγος και διατηρεί στοιχεία 
παραδοσιακής νησιώτικης αρχιτεκτονικής! Επιστροφή και ξεκούραση. Το βράδυ 
δείπνο.
3η μέρα: Κύμη - Λαογραφικό Μουσείο Παπανικολάου - Ι.Μονή Μεταμόρφωσης 
Σωτήρος - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη στην Κύμη στο Λαογραφικό Μουσείο 
Γεώργιος Παπανικολάου (Test Pap) που στεγάζεται σε νεοκλασικό κτίριο. Θεωρείται 
ένα από τα καλύτερα στο είδος του στη χώρα, με συλλογή που αριθμεί περί τα 1600 
αντικείμενα. Στους χώρους του διοργανώνονται διαλέξεις, σεμινάρια, εικαστικές 
εκθέσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα. Στον κήπο του έχει κατασκευαστεί υπαίθριο 
θέατρο και η πλούσια συλλογή του ανανεώνεται συνεχώς. Στη συνέχεια προσκύνημα 
στην Ιερά Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος (16 αι) κτισμένη στην αγκαλιά ενός 
κατάφυτου λόφου λίγο έξω από την Κύμη. Χρόνος για γεύμα και επιστροφή στην Αθήνα 
με ενδιάμεση στάση.

ΚΥΜΗ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ - Ι.ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν ως περιγραφή • 
Διαμονή στο KYMI PALACE HOTEL 4* στην παραλία της Κύμης • Πλούσιο πρόγευμα και δείπνο 
καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αρχηγός-συνοδός • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους 
εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α. 

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 30 θέσεων • Διαμονή στο 
πολυτελές MARPESSA LUXURY HOTEL & SPA 4* στο Αγρίνιο • Πρωϊνό με τοπικά προϊόντα και δείπνο 
καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αρχηγός /Συνοδός • Χρήση του Spa (εξαιρούνται θεραπείες & μασάζ) • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων (περίπου € 17 κατ’άτομο συνολικά)

1η μέρα: Αθήνα - Μεσολόγγι - Αιτωλικό - Αγρίνιο 
Αναχώρηση από Αθήνα 07:00. Mέσω της γέφυρας του Ρίο, άφιξη στην ιστορική πόλη του 
Μεσολογγίου όπου θα ξεναγηθούμε στην Δημοτική Πινακοθήκη και στον Κήπο των Ηρώων. 
Συνεχίζουμε προς την παραλία της Τουρλίδας με τα διβάρια και τις γραφικές πελάδες 
(ξύλινα σπίτια στο νερό), αλλά και τις Αλυκές. Προχωράμε για το Αιτωλικό, το νησάκι 
μέσα στη λιμνοθάλασσα, που συνδέεται με την ξηρά με δύο πέτρινες πολύτοξες γέφυρες 
που έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα μνημεία. Χρόνος για καφέ και μετά θα ξεναγηθούμε 
στο Μουσείο Βάσως Κατράκη και θα επισκεφθούμε μονάδα παραγωγής αυγοτάραχου, 
ένα από τα πιο νόστιμα εδέσματα. Κατευθυνόμενοι προς το Αγρίνιο θα θαυμάσουμε το 
φαράγγι της Κλεισούρας με τους σταλακτίτες και το εκκλησάκι της Αγίας Ελεούσας. Άφιξη 
και εγκατάσταση στο MARPESSA LUXURY HOTEL & Spa 4*. Ξεκούραση και δείπνο.
2η μέρα: Αγρίνιο - Λίμνη Τριχωνίδα - Θέρμο - Πετροχώρι - Μυρτιά & Spa!!!
Πρόγευμα με χειροποίητα εδέσματα και πρώτες ύλες βιολογικής καλλιέργειας από 
την φάρμα του Marpessa και ξεκινάμε για την μεγαλύτερη φυσική λίμνη της Ελλάδας, 
την Τριχωνίδα. Δίπλα στη λίμνη θα δοκιμάσουμε κρασιά από ποικιλίες βιολογικής 
καλλιέργειας και την εξαιρετική τοπική “Μαλαγουζία”. Στο Θέρμο θα ξεναγηθούμε στο 
Αρχαιολογικό μουσείο όπου εκτίθενται ευρήματα μέχρι 2500 χρόνων και αργότερα στο 
Πετροχώρι θα θαυμάσουμε την πανοραμική θέα στις λίμνες Τριχωνίδα, Λυσιμαχία και 
Οζερό. Χρόνος για γεύμα και επιστρέφοντας, προσκύνημα στο μοναστήρι της Μυρτιάς, 
σπουδαίο βυζαντινό μνημείο με χιλιετή ιστορία (11ος αι.) και στάση για καφέ στη θέση 
Δογρή με την όμορφη θέα. Το απόγευμα απολαύστε τις εγκαταστάσεις του “9 Limnes Spa” 
με hammam, υδρομασάζ, τροπική βροχή κ.α. Δείπνο.
3η μέρα: Αγρίνιο - Αρχ.Οινιάδες - Αθήνα 
Ελληνικό πρωϊνό με εδέσματα από την φάρμα του Marpessa. Επίσκεψη στο Μουσείο 
Τέχνης του γλύπτη Καπράλου, ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες γλύπτες του 
20ου αιώνα με καταγωγή από το Παναιτώλιο. Συνεχίζουμε για εξωτερική γνωριμία με τις 
διατηρητέες καπναποθήκες Παπαστράτου και Παπαπέτρου, κτίρια με μεγάλη ιστορική, 
αρχιτεκτονική και πολιτιστική αξία για την πόλη. Αναχωρούμε για το Αρχαίο Θέατρο των 
Οινιάδων με την εκπληκτική θέα προς την παλιά κοίτη του Αχελώου και τις παράκτιες 
περιοχές. Χρόνος για γεύμα σε παραθαλάσσιο εστιατόριο στο Κρυονέρι και μέσω Ρίου 
επιστρέφουμε στην Αθήνα.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50   3*: € 1,50   4*: € 3,00   5*: € 4,00

Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν, με 
ημιδιατροφή καθημερινά.

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας 
μέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με 

ημιδιατροφή καθημερινά.

KYMI PALACE 4* 3 μέρες
6-8 Ιουνίου

3 μέρες/
2 νύχτες

4 μέρες/
3 νύχτες

Δίκλινο θέα θάλασσα 199 125 182
Δίκλινο Junior Suite 
θέα θάλασσα 240 167 245

Δίκλινο Executive Suite 
θέα θάλασσα 267 195 287

3ο άτομο 150 80 115
3ο άτομο έως 12 ετών 80 Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο έως 12 ετών 115 45 65
Μονόκλινο 
θέα θάλασσα 238 164 240

Τιμή κατ’ άτομο με Πούλμαν με ημιδιατροφή.

MARPESSA LUXURY
HOTEL & SPA 4*

3 μέρες
6 - 8  Ιουνίου

Δίκλινο 199

3ο άτομο 190

3ο άτομο ως 12 ετών 160

Μονόκλινο 265

Εξαίσιες γεύσεις και εικόνες από το βασίλειο του νερού, το μουσείο της φύσης 
και τα μυστικά της λιμνοθάλασσας.  Ελάτε να το ζήσουμε!

MARPESSA LUXURY HOTEL, Historic Hotels of Europe 2019:
Ένα από τα 16 καλύτερα Boutique ξενοδοχεία της Ευρώπης!!!

Εκδρομές AΓ. Πνεύματος
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΑΛΤΑΪΤΣ, ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ 
& ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΦΑΡΜΑ ΜΕ ΣΚΥΡΙΑΝΑ ΑΛΟΓΑΚΙΑ !!!

Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν 
με ημιδιατροφή καθημερινά. 

NEFELI HOTEL 4* 4 μέρες
5 - 8 Ιουνίου

Δίκλινο 309

3o άτομο 245

Μονόκλινο 370

Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν, με 
ημιδιατροφή και ποτά στη διάρκεια των 

φαγητών καθημερινά.

Τιμή κατ’ άτομο με δικό 
σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς 

εκδρομές) με Smart All 
Inclusive καθημερινά.

Z PALACE 5* 4 μέρες
5 - 8/6

5 μέρες
5 - 9/6 4μέρες/ 3 νύχτες

Δίκλινο 242 299 149
3ο άτομο 208 254 113
3ο άτομο ως 12 ετών * 120 145 δωρεάν
4ο άτομο ως 12 ετών ** 175 215 80
Μονόκλινο 305 380 210
* Σε πρόσθετη πτυσσόμενη κλίνη. ** Σε διπλό καναπέ-κρεβάτι.
Επιβάρυνση για Deluxe ανακαινισμένο δωμάτιο : € 12 το δωμάτιο τη νύχτα.

ΣΚΥΡΟΣ
αλογάκια, μύθοι και παράδοση!

ΞΑΝΘΗ-ΘΑΣΟΣ
Η πόλη με τα χίλια χρώματα

1η μέρα: Αθήνα - Κύμη - Σκύρος
Αναχώρηση από Αθήνα για την Κύμη, επιβίβαση στο Ferryboat και μετάβαση στη 
Λιναριά, το γραφικό λιμάνι της Σκύρου όπου είναι παράδοση πλέον να υποδέχονται 
τα πλοία από τον “Κάβο” με το επικό μουσικό αριστούργημα του Richard Strauss 
“Zarathustra” (Ζωροάστρης). Χρόνος για γεύμα στις τοπικές ταβέρνες με τα φρέσκα 
θαλασσινά και μεταφορά στο ξενοδοχείο HOTEL NEFELI 4* στη Χώρα της Σκύρου. 
Το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Χώρα Σκύρου - Μαγαζιά
Μπουφέ πρόγευμα και ξεκινάμε τη γνωριμία μας με το νησί από τη Χώρα, αμφιθεατρικά 
χτισμένη, σαν “γαντζωμένη” πάνω στον βράχο του Θησέα. Εκεί θα περιηγηθούμε πεζή 
στα παραδοσιακά πλακόστρωτα δρομάκια και την πλατεία Μπρούκ, θα επισκεφθούμε 
το Αρχαιολογικό και το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Φάλταϊτς. Κατόπιν θα 
κατηφορίσουμε στον οικισμό Μαγαζιά με τη φημισμένη αμμουδερή παραλία όπου 
χρόνος για μπάνιο. Το απόγευμα θα περπατήσουμε στην παλιά χώρα της Σκύρου κάτω 
από το φωταγωγημένο μεσαιωνικό κάστρο με την εντελώς διαφορετική, ρομαντική 
ατμόσφαιρα του δειλινού! Δείπνο.
3η μέρα: Γύρος του νησιού
Μπουφέ πρόγευμα και περιήγηση στο βόρειο τμήμα της Σκύρου, χαμένο μέσα 
στα πυκνά πευκοδάση που φτάνουν μέχρι τη θάλασσα. Υπέροχο τοπίο που 
συνδυάζεται με τα παραδοσιακά άσπρα σπιτάκια και τις πανέμορφες παραλίες με 
τα πεντακάθαρα τυρκουάζ νερά. Στη διαδρομή μας, θα συναντήσουμε την Ατσίτσα, 
γραφικό χωριό χτισμένο μέσα στο πράσινο με πολλούς γραφικούς κολπίσκους. Στάση 
στο παραθαλάσσιο Πεύκο, παραδομένο στην ομορφιά του τόπου με την γραφική 
ατμόσφαιρα. Χρόνος για μπάνιο στα μαγευτικά νερά του και χρόνος για γεύμα. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ελεύθερο απόγευμα. Δείπνο.
4η μέρα: Σκυριανά αλογάκια - Κύμη - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος για μπάνιο. Από τις κορυφαίες στιγμές του 
οδοιπορικού μας η επίσκεψη σε φάρμα με σκυριανά αλογάκια, με τα αναλλοίωτα εδώ 
και αιώνες χαρακτηριστικά που τα διαχωρίζουν από τα άλλα “πόνυ” και τα κάνουν 
από τις πιο σπάνιες φυλές αλόγων που υπάρχουν στον κόσμο! Από τη Λιναριά 
θα επιβιβαστούμε στο ferry που θα μας μεταφέρει στην Κύμη και από εκεί οδικώς 
επιστρέφουμε στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση.

Περιλαμβάνονται: • Εισιτήρια πλοίου Κύμη-Σκύρος-Κύμη (οικονομική θέση) • Μεταφορές, εκδρομές 
με πούλμαν • Διαμονή στο ανακαινισμένο (2014) HOTEL NEFELI 4* στη Χώρα της Σκύρου • Μπουφέ 
πρόγευμα και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) στο ξενοδοχείο • Αρχηγός -συνοδός • Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 ετών • Φ.Π.Α. 

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο Ζ PALACE 
5* στην Ξάνθη •Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Δώρο τα ποτά (μη 
εμφιαλωμένα κρασί, μπύρα, αναψυκτικά) κατά τη διάρκεια των περιλαμβανομένων φαγητών • Τα εισιτήρια του 
πλοίου από/προς Κεραμωτή/Θάσο • Δωρεάν χρήση της σάουνας και του γυμναστηρίου • Αρχηγός - συνοδός 
του γραφείου μας •Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

1η μέρα: Αθήνα - Ξάνθη
Αναχώρηση στις 06:30 από Αθήνα για την πόλη της Ξάνθης με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη και 
εγκατάσταση στο ξενοδοχείο Z PALACE 5*. Δείπνο μπουφέ με ποτά.
2η μέρα: Ξάνθη: Η πόλη με τα χίλια χρώματα - Βιστωνίδα - Πόρτο Λάγος - Κομοτηνή
Πρόγευμα μπουφέ και πρωϊνό αφιερωμένο στην παλαιά πόλη της Ξάνθης με τα λιθόστρωτα 
σοκάκια, τα αναπαλαιωμένα αρχοντικά, τα νεοκλασικά και τα παραδοσιακά οικοδομήματα 
που συνδυάζουν την τοπική με την οθωμανική αρχιτεκτονική. Θα δούμε τις καπναποθήκες, την 
κεντρική πλατεία, το Δημαρχείο (του 1830), την Δημοτική Πινακοθήκη, το περίφημο Λαογραφικό 
Μουσείο (έξοδα ατομικά), τον μητροπολιτικό κ.α. Χρόνος για καφέ στην “παραλία” του ποταμού 
Κόσινθου και ακολουθεί μια μαγευτική διαδρομή στη λίμνη της Βιστωνίδας για επίσκεψη στο 
γραφικό Πόρτο Λάγος με το εκκλησάκι του Αγ.Νικολάου και μετά σύντομη επίσκεψη στην 
Κομοτηνή. Επιστροφή και ξεκούραση. Δείπνο μπουφέ με ποτά.
3η μέρα: Θάσος
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την Κεραμωτή, απ’ όπου θα πάρουμε το πλοίο για το 
πράσινο νησί της Θάσου. Άφιξη στον Λιμένα. Θα ακολουθήσουμε την βορειανατολική διαδρομή 
προς τις Σκάλες Πρίνου και Καλλιράχης και τα δυο παραθαλάσσια, γραφικά ψαροχώρια. Θα 
καταλήξουμε στην πρωτεύουσα Θάσο ή Λιμένα. Στο λιμάνι μαγαζιά και ταβερνάκια για να 
απολαύσετε το ουζάκι με χταποδάκι πριν την επιστροφή μας στην Ξάνθη. Το βράδυ δείπνο 
μπουφέ με ποτά.
4η μέρα: Μονές Καλαμιώτισσας & Αρχαγγελιώτισσας - Πομακοχώρια
Πρόγευμα μπουφέ και επίσκεψη στις Ιερές Μονές της Παναγίας Καλαμιώτισσας και 
Αρχαγγελιώτισσας στο ονειρικό τοπίο πάνω από τον ποταμό Κόσινθο. Ακολουθούν μοναδικές 
εικόνες στα παραδοσιακά χωριά των Πομάκων Εχίνο και Σμίνθη. Επιστροφή. Το βράδυ δείπνο 
μπουφέ με ποτά.
5η μέρα: Ξάνθη - Αθήνα.
Πρόγευμα μπουφέ. Αποχαιρετούμε την Ξάνθη με τις ομορφότερες αναμνήσεις. Άφιξη στην 
Αθήνα το βράδυ.
Σημείωση: H 4ήμερη εκδρομή δεν περιέχει το πρόγραμμα της 4ης μέρας.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50   3*: € 1,50   4*: € 3,00   5*: € 4,00

Εκδρομές AΓ. Πνεύματος
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Εκδρομές AΓ. Πνεύματος

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο υπερπολυτελές EPIRUS PALACE 5* Lux 
στην είσοδο της Ν.Εγνατίας Οδού - Ιωαννίνων • Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο στο ξενοδοχείο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αρχηγός / Συνοδός 
• Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή
και ποτά στα δείπνα καθημερινά.

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας 
μέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) 
με ημιδιατροφή χωρίς ποτά.

4 μέρες
5 - 8 Ιουνίου

3 μέρες/
2 νύχτες

4 μέρες/
3 νύχτες

Δίκλινο Premium Comfort 227 115 149
Δίκλινο Premium Classic - 130 172
3ο άτομο 172 71 96
3ο άτομο ως 12 ετών 95 Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο 2 ως 12 ετών * - 63 80
Μονόκλινο Premium Comfort 292 158 213
Μονόκλινο Premium Classic - 181 245

* Μόνο σε Comfort ενός χώρου με κουκέτα.  -  ** Ισχύουν για περιορισμένο αριθμό δωματιών.

…εκεί που η φύση συναντά την παράδοση!

ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ - ΠΑΠΙΓΚΟ

ΚΑΛΠΑΚΙ - ΚΟΝΙΤΣΑ - ΚΗΠΟΙ - ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ - ΒΙΚΟΣ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΡΕΛΛΗ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

EPIRUS PALACE 5* DELUXE

1η μέρα: Αθήνα - Μέτσοβο - Γιάννενα
Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:00, μέσω Δομοκού - Καλαμπάκας 
και με ενδιάμεσες στάσεις για επίσκεψη στο γραφικό Μέτσοβο με 
την υπέροχη αρχιτεκτονική του και την παράδοση. Χρόνος για 
γνωριμία με το χωριό των μεγάλων ευεργετών, επίσκεψη στην 
εκκλησία της Αγίας Παρασκευής με τα μοναδικά ξυλόγλυπτα 
και για παραδοσιακά ψώνια. Μέσω εξαιρετικής διαδρομής της 
Νέας Εγνατίας Οδού φτάνουμε στα Γιάννενα. Τακτοποίηση 
στο ανακαινισμένο υπερπολυτελές EPIRUS PALACE 5* Lux. 
Ξεκούραση και το βράδυ δείπνο.
2η μέρα: Καλπάκι - Μεγ.Πάπιγκο - Κόνιτσα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για το ξακουστό 
Καλπάκι. Επίσκεψη στο πολεμικό μουσείο όπου θα ενημερωθούμε 
με προβολή σλάιτς για την βαριά ιστορία της περιοχής, στο 
ΟΧΙ του 1940. Μέσω μιας καταπληκτικής διαδρομής θα 
ανεβούμε στο Μεγάλο Πάπιγκο (καιρού επιτρέποντος). Σε μικρή 
απόσταση μεταξύ τους, το Μεγάλο και Μικρό Πάπιγκο, έχουν 
να επιδείξουν παράδοση εξαιρετικής φιλοξενίας και ιδιαίτερη 
αρχιτεκτονική. Συνεχίζουμε για την αμφιθεατρική Κόνιτσα, η 
οποία σκαρφαλωμένη στην πλαγιά του λόφου κάτω από το βουνό 
Τραπεζίτσα και δίπλα στον Αώο ποταμό, σφύζει από ζωή και 
ομορφιά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο ξεκούραση και δείπνο. 
3η μέρα: Κήποι - Μονοδένδρι - Κάστρο - Νησί 
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα και ξεκινάμε για τα 
πολυφωτογραφημένα γεφύρια του Κόκορη και το τρίτοξο του 
Καλογήρου με προορισμό τους Κήπους (ή Μπάγια Ζαγορίου). 
Θα γοητευτούμε από τα περίφημα αρχοντικά χτισμένα από 
τεχνίτες της πέτρας, θα έχουμε χρόνο για περπάτημα, καφέ και 

θα επισκεφθούμε και το Λαογραφικό Μουσείο Αγαπίου Τόλη 
(ιδιωτική συλλογή). Μπάγια (σλάβικη λέξη) σημαίνει “λουτρό” 
και ανταποκρίνεται στο εντυπωσιακό περιβάλλον με τις οβίρες 
που δημιουργούν τα ποτάμια γύρω από το χωριό. Συνεχίζουμε 
για επίσκεψη στο Μονοδένδρι. Εκεί, από την εκκλησία της 
Αγ. Παρασκευής, θα δούμε από ψηλά το φαράγγι του Βίκου, 
το βαθύτερο του κόσμου (Guinness 1997). Περπατήστε στα 
πλακόστρωτα δρομάκια, για να δείτε τα αρχοντικά, το βιωματικό 
σχολείο και τα πανέμορφα παραδοσιακά κτίρια ηπειρώτικης 
αρχιτεκτονικής. Μετά το μεσημέρι, επιστρέφουμε στην πόλη. Από 
τον μώλο της λίμνης Παμβώτιδας, θα περάσουμε απέναντι με 
βαρκάκια (έξοδα ατομικά) στο νησάκι όπου βρίσκεται το σπίτι/ 
μουσείο του Αλή Πασά για να δούμε τον οντά με τις τρύπες των 
όπλων που σκότωσαν τον Αλή. Για όσους δεν ακολουθήσουν, 
προτείνουμε επίσκεψη στο κάστρο. Στο χώρο του θα θαυμάσετε 
το Σουφαρί Σεράι, την ιππική σχολή του Αλή Πασά, το Τζαμί 
Ασλάν και το Βυζαντινό μουσείο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
ξεκούραση και το βράδυ δείπνο.
4η μέρα: Σπήλαιο Περάματος - Μουσείο Βρέλλη - Αθήνα
Πλούσιο μπουφέ πρόγευμα. Η μέρα ξεκινά με επίσκεψη στο 
Σπήλαιο Περάματος (έξοδα ατομικά) 1.100 μέτρων με σταλακτίτες 
και σταλαγμίτες. Είναι το πρώτο σπήλαιο στην Ελλάδα που 
αξιοποιήθηκε τουριστικά, αλλά και αυτό που παραμένει πρώτο 
στις εντυπώσεις για το μέγεθος και τη μοναδικότητά του. Στην 
συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το Μουσείο Βρέλλη (έξοδα 
ατομικά) με τα κέρινα ομοιώματα. Μέσω της Νέας Ιόνιας οδού 
και της γέφυρας Αντιρρίου - Ρίου, επιστρέφουμε στην Αθήνα με 
ενδιάμεσες στάσεις.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50   3*: € 1,50   4*: € 3,00   5*: € 4,00
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Τιμή κατ’άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή καθημερινά

LIMNEON RESORT & SPA 5* 4 μέρες / 5 - 8 Ιουνίου
Δίκλινο 240
3ο άτομο 215
Μονόκλινο 319

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) 
με πρωϊνό καθημερινά.

LIMNEON RESORT & SPA 5* 4 μέρες / 3 νύχτες
Δίκλινο  Standard Θέα Κήπο 145
Δίκλινο Deluxe Θέα λίμνη 185
3o άτομο Deluxe Θέα λίμνη 54
3o άτομο έως 6 ετών Δωρεάν
3o άτομο 7 έως 12 ετών 45
Μον/νο Standard Θέα Κήπο 269

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
ΝΥΜΦΑΙΟ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΠΡΕΣΠΕΣ
στο πολυτελές LIMNEON RESORT & SPA 5*

1η μέρα: Αθήνα - Νεράϊδα Κοζάνης - Εμπόριο Εορδαίας
Αναχώρηση από Αθήνα 07:30 με ενδιάμεσες στάσεις, για το ονειρικό χωριό Νεράϊδα, 
“πάνω” από την τεχνητή λίμνη του Πολυφύτου (Αλιάκμονα). Συνεχίζουμε για το APSIS 
HOTEL 3* sup στο Εμπόριο Κοζάνης (Εορδαίας). Απογευματινή ξενάγηση στο 
εντυπωσιακό συγκρότημα του Αγίου Μηνά από τον φιλόξενο Σύλλογο Γυναικών του 
Εμπορίου. Το βράδυ δείπνο.

2η μέρα: Ι.Μ.Παναγίας Κλεισούρας - Νυμφαίο - Αρκτούρος
Μπουφέ πρόγευμα και αναχωρούμε για την ιστορική Μονή Γενέσιον της Θεοτόκου 
στην Κλεισούρα (1314 μΧ) γνωστή και λόγω της Οσίας Σοφίας της Νέας. Συνεχίσουμε 
για τον διατηρητέο παραδοσιακό οικισμό του Νυμφαίου, ο οποίος σύμφωνα με την 
UNESCO είναι ένα από τα 10 ωραιότερα χωριά της Ευρώπης! Φωτογραφηθείτε 
μπροστά στη Νίκειο Σχολή, δοκιμάστε τα περίφημα κρασιά και τους εκλεκτούς μεζέδες. 
Ακόμα θα επισκεφθούμε (έξοδα ατομικά) το παρατηρητήριο της Καφέ Αρκούδας ή το 
κέντρο αναπαραγωγής του ελληνικού ποιμενικού. Επιστρέφουμε στο Εμπόριο. Το 
βράδυ δείπνο.

3η μέρα: Καϊμακτσαλάν - Λουτρά Πόζαρ
Μπουφέ πρόγευμα. Ξεκινάμε με βόλτα στον παραδοσιακό οικισμό  του Παλαιού Αγίου 
Αθανασίου (Καϊμακτσαλάν). Χρόνος για καφέ και συνεχίζουμε για τα Λουτρά Πόζαρ 
(Αριδαίας). Εδώ μπορούμε να δοκιμάσουμε (όσοι επιθυμούν) τις ευεργετικές τους 
ιδιότητες στην εξωτερική “πισίνα”. Επιστροφή το απόγευμα. Το βράδυ δείπνο.

4η μέρα: Γεωπάρκο Μικρόβαλτου - Λάρισα - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για το Γεωπάρκο στο Μικρόβαλτο, όπου θα 
θαυμάσουμε το γεωλογικό φαινόμενο των Μπουχαριών και Νοχταριών που θυμίζουν 
έντονα Καππαδοκία. Αργότερα στη Λάρισα, χρόνος για φαγητό στα εκλεκτά 
τσιπουράδικα στον λόφο του Αγίου Αχιλλείου, στο φρούριο. Επιστρέφουμε στην 
Αθήνα με ενδιάμεση στάση.

ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ & ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο 
APSIS HOTEL 3* SUP στο Εμπόριο Εορδαίας • Μπουφέ πρωινό και δείπνο μενού καθημερινά 
(ημιδιατροφή) • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 ετών • Αρχηγός 
/ Συνοδός • Φ.Π.Α.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο πολυτελές 
LIMNEON RESORT & SPA HOTEL 5* Lux στην Καστοριά • Μπουφέ ελληνικό πρωϊνό και μπουφέ δείπνο 
καθημερινά (ημιδιατροφή) • Δωρεάν wi-fi  σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου • Δωρεάν χρήση του γυμναστηρίου 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.

1η μέρα: Αθήνα - Καλαμπάκα - Καστοριά
Αναχώρηση από Αθήνα στις 7:00 για την Καστοριά, μέσω Καλαμπάκας. Άφιξη στην Καστοριά και 
ακτοποίηση στο πολυτελέστατο και αγαπημένο ξενοδοχείο LIMNEON RESORT & SPA 5* Lux στην 
Καστοριά. Καλωσόρισμα με welcome cocktail & σοκολατένιες λιχουδιές. Μπουφέ δείπνο.
2η μέρα: Λιμναίος Οικισμός - Κέρινα Ομοιώματα Μαυροχωρίου Νέο Ενυδρείο Νέο Σπήλαιο 
Καστοριάς “Σπηλιά του Δράκου” Πόλη (Ντολτσό)
Μπουφέ πρόγευμα. Αναχωρούμε για το Δισπηλιό, όπου ανακαλύφθηκε τυχαία ο πρώτος 
λιμναίος οικισμός του 5000 π.Χ. Στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε το 
εντυπωσιακό “Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων Λαογραφίας και Προϊστορίας” στο Μαυροχώρι 
Καστοριάς. Ακολουθούν τα δύο νέα καμάρια της πόλης, που πρόσφατα άνοιξαν για το κοινό, 
το υπέροχο Ενυδρείο, το μεγαλύτερο γλυκού νερού των Βαλκανίων καθώς και το Σπήλαιο 
Καστοριάς ή “Σπηλιά του Δράκου”. Αργότερα θα δούμε την Παναγία τη Μαυριώτισσα και θα 
έχουμε χρόνο για περίπατο στον παραλίμνιο δρόμο της πόλης. Βόλτα στο Ντολτσό, η παλιά 
πόλη με τα στενά πλακόστρωτα δρομάκια, τα παλιά αρχοντικά που θυμίζουν την ακμή μιας 
άλλης εποχής. Επιστροφή. Το βράδυ μπουφέ δείπνο.
3η μέρα: Πρέσπες
Πρόγευμα μπουφέ και αναχώρηση για την ονειρώδη επίσκεψη στα βόρεια φυσικά σύνορα της 
χώρας μας, στη Μικρή και τη Μεγάλη Πρέσπα. Ξεχωρίζει ο Άγιος Γερμανός, γνωστός και για 
τα περίφημα φασόλια καθώς και ο οικισμός Ψαράδες με τα μοναδικά αρχιτεκτονικά δείγματα. 
Ιδιαίτερη είναι και η πολιτιστική κίνηση της περιοχής, ειδικά στο “σήμα κατατεθέν” νησάκι 
του Αγίου Αχιλλείου μέσα στη Μικρή Πρέσπα, στο οποίο θα φθάσουμε διασχίζοντας την 
πολυφωτογραφημένη πεζογέφυρα. Επιστροφή. Το βράδυ μπουφέ δείπνο.
4η μέρα: Νυμφαίο (Αρκτούρος) - Κέντρο ενημέρωσης Αρκούδας - Αθήνα 
Πλούσιο πρόγευμα και αναχωρούμε για τις πλαγιές του όρους Βίτσι. Θα επισκεφθούμε τον 
παραδοσιακό οικισμό και διατηρητέο ιστορικό τόπο του Νυμφαίου, για το οποίο λένε ότι είναι το 
ομορφότερο χωριό της Ελλάδας. Επίσκεψη στο Κέντρο Ενημέρωσης και μετά στο παρατηρητήριο 
της Καφέ Αρκούδας. Επιστρέφουμε στην Αθήνα, με ενδιάμεσες στάσεις.
Σημείωση: Δεν περιλαμβάνονται τα εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50   3*: € 1,50   4*: € 3,00   5*: € 4,00

…ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΑ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ!με διαμονή στο APSIS HOTEL 3* SUP

Τιμή κατ’άτομο με πούλμαν με ημιδιατροφή

APSIS HOTEL 3* SUP 4 μέρες 
5 - 8 Ιουνίου

Δίκλινο Standard 198

Δίκλινο Deluxe (ανακαιν.) 210

Δίκλινο Suite 70 m2 225

3ο άτομο 175

Μονόκλινο Standard 275

Εκδρομές AΓ. Πνεύματος
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ΕΛΑΤΗ, ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ

1η μέρα: Αθήνα - Ρίο - Μουσείο Βρέλλη - Ελάτη Ζαγορίου
Αναχώρηση από Αθήνα 07.30 μέσω της γέφυρας Ρίου. Στάση 
στο Αντίρριο για επίσκεψη στο μουσείο δημιουργίας της 
γέφυρας και συνεχίζουμε για το παραθαλάσσιο Μενίδι όπου 
χρόνος για γεύμα. Λίγο έξω από τα Γιάννενα επίσκεψη στο 
Μουσείο Π.Βρέλλη (έξοδα ατομικά) με τα καταπληκτικά κέρινα 
ομοιώματα. Άφιξη και εγκατάσταση στο εκπληκτικό ΑΘΗΝΑ 4* 
στην Ελάτη Ζαγορίου. Δείπνο.

2η μέρα: Κήποι - Τσεπέλοβο - Στάνη Σαρακατσαναίων - 
Καπέσοβο
Πρόγευμα με αγνά τοπικά προϊόντα και ξεκινάμε για τα 
πολυφωτογραφημένα γεφύρια του Κόκορη και του Καλογήρου, 
τους Κήπους με τα περίφημα αρχοντικά. Αργότερα περίπατος 
στο κεφαλοχώρι Τσεπέλοβο και συνεχίζουμε για το υπαίθριο 
μουσείο “Σαρακατσάνικη  Στάνη” λίγο μετά το Σκαμνέλι. Θα 
εντυπωσιαστούμε από τον χώρο και τα χαρακτηριστικά καλύβια-
σπιτάκια που αναπαριστούν με μοναδικό τρόπο τον παλαιό 
τρόπο ζωής τους. Χρόνος για γεύμα στο Τσεπέλοβο και για καφέ 
ή τσιπουράκι στο πανέμορφο Καπέσοβο. Επιστροφή ξεκούραση 
και το βράδυ δείπνο.

3η μέρα: Μονοδένδρι - Χαράδρα Βίκου - Οξιά 
Γιάννενα - Λυγγιάδες
Πρόγευμα και περίπατος στο Μονοδένδρι για να δούμε από 
ψηλά το φαράγγι του Βίκου, το βαθύτερο του κόσμου (Guiness 
1997) από την εκκλησία της Αγ. Παρασκευής. Θα δούμε 
πολλά παραδοσιακά ηπειρώτικα αρχοντικά και το βιωματικό 
σχολείο. Στην περιοχή θα δούμε επίσης το Πέτρινο Δάσος και 
από την Οξιά, μία ακόμα, διαφορετική οπτική του φαραγγιού. 
Το απόγευμα, μετάβαση στην πόλη των Ιωαννίνων για να 
περιηγηθούμε στο βυζαντινό κάστρο και το εκπληκτικό (2016) 
Μουσείο Αργυροτεχνίας (εκτός Πάσχα, έξοδα ατομικά). Για 
όσους επιθυμούν, πέρασμα με τα βαρκάκια (έξοδα ατομικά) στο 
νησάκι της λίμνης με τον γραφικό οικισμό και το σπίτι-μουσείο 
του Αλή Πασά. Επόμενος σταθμός, πάνω από την πόλη των 
Ιωαννίνων, θα είναι οι Λυγγιάδες με την πανοραμική θέα και το 
μνημείο του ολοκαυτώματος του 1943.

4η μέρα: Νεροτριβή Ντέλα - Καλπάκι - Πηγές Βελλά - 
Μολυβδοσκέπαστη - Πάπιγκο
Πρόγευμα και διερχόμενοι τα Κάτω Πεδινά, θα επισκεφθούμε 
την παραδοσιακή “Νεροτριβή του Ντέλα” που λειτουργεί πλήρως 
μέχρι και σήμερα ! Συνεχίζουμε για το πολεμικό μουσείο του 
Καλπακίου με μοναδικά εκθέματα από τη βαριά ιστορία της 
περιοχής στο ΟΧΙ του 1940 και μετά για τις ειδυλλιακές πηγές 
Βελλά, φανταστικό σημείο για να απολαύσουμε ήρεμα έναν ωραίο 
καφέ. Επόμενος σταθμός μας η Μονή Μολυβδοσκέπαστης, ο 
ακοίμητος φρουρός της Ορθοδοξίας δίπλα στα Ελληνοαλβανικά 
σύνορα. Χρόνος για περίπατο και γεύμα στην αμφιθεατρική 
Κόνιτσα που σφύζει από ζωή και ομορφιά δίπλα στον Αώο 
ποταμό. Μέσω καταπληκτικής διαδρομής κατευθυνόμαστε για 
απογευματινό καφέ στο Μεγάλο Πάπιγκο τα πιο γραφικό ίσως 
από όλα τα Ζαγοροχώρια! Επιστροφή και δείπνο.

5η μέρα / Τρίτη: Πηγές Αώου - Μέτσοβο - Αθήνα
Πρόγευμα και αναχωρούμε μέσω εξαιρετικής διαδρομής για 
το πανέμορφο τοπίο της τεχνητή λίμνης των πηγών του Αώου. 
Επίσκεψη στο γειτονικό Μέτσοβο για προσκύνημα στην Αγία 
Παρασκευή και γνωριμία με την Πινακοθήκη Τοσίτσα (έξοδα 
ατομικά). Μέσω Καλαμπάκας επιστρέφουμε στην Αθήνα με 
ενδιάμεσες στάσεις.

Στο διαφορετικό μας αυτό οδοιπορικό, επιλέξαμε για διαμονή το μαγικό περιβάλλον ενός αυθεντικού 
χωριού των Ζαγορίων, την Ελάτη. Το πετρόχτιστο “Αθηνά” προσφέρει μοναδική φιλοξενία, αρχοντική 
ατμόσφαιρα, εκπληκτική θέα και σπιτικές αγνές γεύσεις. Ελάτε να δημιουργήσουμε αξέχαστες αναμνήσεις 
σε περιοχές που πραγματικά καθηλώνουν με την φυσική τους ομορφιά και την ιδιαίτερη κουλτούρα.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές πούλμαν 30 
θέσεων • Διαμονή στο ξενοδοχείο ΑΘΗΝΑ 4* στην Ελάτη Ζαγορίου 
• Πρωϊνό και δείπνο με τοπικά προϊόντα καθημερινά (ημιδιατροφή) 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς έως 
75 ετών • Αρχηγός / Συνοδός • Φ.Π.Α.

Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν  με ημιδιατροφή.

ΑΘΗΝΑ 4*
Αγίου Πνεύματος

5 μέρες 4 - 8/6

Δίκλινο 299

3ο άτομο 255

Μονόκλινο 395

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50   3*: € 1,50   4*: € 3,00   5*: € 4,00

Εκδρομές AΓ. Πνεύματος

Με διαμονή στην Ελάτη Ζαγορίου στο κουκλίστικο ξενοδοχείο “Αθηνά” 4*

τα αυθεντικά ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ

ΑΘΗΝΑ 4*
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* Τα δωμάτια τύπου Attic (Σοφίτα) χωράνε μέχρι 2 άτομα, βρίσκονται στον 5ο 
όροφο και έχουν μόνο παράθυρα οροφής. Η μετάβαση γίνεται με ασανσέρ μέχρι 
τον 4ο όροφο και από εκεί με σκάλα (20 σκαλιά).

Τιμή κατ’ άτομο με πούλμαν, 
με ημιδιατροφή καθημερινά.

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας 
μέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) 

με ημιδιατροφή καθημερινά.
HYDRAMA GRAND HOTEL 
5* LUX

4 μέρες
5-8 Ιουνίου 4μέρες/ 3 νύχτες

Δίκλινο Attic* 305 215
Δίκλινο θέα πόλη 322 230
Δίκλινο θέα λίμνη 338 246
3ο άτομο Θέα πόλη ή λίμνη 187 95
Μονόκλινο Attic* 418 329
Μονόκλινο θέα πόλη 449 360
Μονόκλινο θέα λίμνη 480 392

ΥΔΡΑΜΑ
στο υπέροχο HYDRAMA GRAND HOTEL 5* LUX

ΑΓΕΡΩΧΗ ΜΑΝΗ
Πύργοι, πέτρα, γαλάζιο & Φώς!

1η μέρα: Αθήνα - Δράμα
Αναχώρηση από Αθήνα στις 06.30 για το παραμυθένιο μας ταξίδι στη Δράμα. Η ετυμολογία 
της λέξης προέρχεται από την παραφθορά του “Ύδραμα”, λόγω της αφθονίας των νερών που 
αναβλύζουν στην περιοχή. Το ίδιο όνομα φέρει και το καταπληκτικό μας ξενοδοχείο HYDRAMA 
GRAND HOTEL 5* Lux, που βρίσκεται μπροστά από τον απόλυτα ενεργειακό χώρο των πηγών 
της Αγίας Βαρβάρας στο κέντρο της πόλης. Εγκατάσταση και χρόνος να παρακολουθήσετε το 
video του πως ανακατασκευάστηκε το ιστορικό κτίριο της καπναποθήκης Spierer 1914-1924 και 
μετατράπηκε σε αυτό το αριστουργηματικό ξενοδοχείο. Δείπνο.
2η μέρα: Αρχαιολογικό Δράμας - Δρόμοι κρασιού (Κτήμα Παυλίδη) - Σπήλαιο Αγγίτη (Μααρά) 
- Οχυρό Λίσσε
Μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη (έξοδα ατομικά) στο αρχαιολογικό μουσείο της πόλης. Η Δράμα 
εκτός των άλλων φημίζεται για τα κρασιά της και θα ήταν παράλειψη να μην επισκεφθούμε 
ένα από τα οινοποιεία της. Στη διαδρομή μας προς το Φαλακρό όρος, στην Προσοτσάνη θα 
γνωρίσουμε στο κτήμα Παυλίδη τις ποικιλίες και τις ιδιαιτερότητες που τα κάνουν τόσο ξεχωριστά. 
Γευστική δοκιμή για όσους επιθυμούν (έξοδα ατομικά) και συνεχίζουμε για το υπόγειο ποτάμιο 
Σπήλαιο Αγγίτη - Μααρά (έξοδα ατομικά), το δεύτερο μεγαλύτερο σε μήκος της χώρας. Ιδιαίτερα 
εντυπωσιακή θα είναι και η επίσκεψη στο ξακουστό Οχυρό Λίσσε στο Κάτω Νευροκόπι, όπου 
θα ενημερωθούμε για την στρατηγική του σημασία στον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο. Επιστροφή και 
ξεκούραση. Δείπνο.
3η μέρα: Εκκλησιαστικό μουσείο - Αλιστράτη - Μονή Εικοσιφοινίσης - Καβάλα
Μπουφέ πρόγευμα και επίσκεψη στο Εκκλησιαστικό μουσείο όπου εκτίθενται εκκλησιαστικοί 
θησαυροί ανεκτίμητης πνευματικής και καλλιτεχνικής αξίας. Συνεχίζουμε για το σπήλαιο της 
Αλιστράτης, ένα από τα μεγαλύτερα και ωραιότερα της χώρας μας. Το θέαμα είναι σπάνιο, 
γεμάτο με σταλακτίτες και σταλαγμίτες μέχρι και 15 μέτρων! Μετά θα επισκεφθούμε την Ιερά Μονή 
Παναγίας Εικοσιφοινίσης (518μ.Χ.), με την αχειροποίητη θαυματουργό εικόνα της και αργότερα 
θα βρεθούμε στην πανέμορφη Καβάλα για περίπατο στην παραλιακή της και χρόνος για να 
δοκιμάσετε τις τοπικές λιχουδιές. Επιστροφή νωρίς το απόγευμα. Δείπνο.
4η μέρα: Πρώτη Σερρών - Αμφίπολη (τύμβος) - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για την Πρώτη Σερρών όπου, για όσους επιθυμούν, επίσκεψη 
στο πατρικό σπίτι του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Συνεχίζουμε για τον Τύμβο της Αμφίπολης 
(Καστά) μέχρι το σημείο όπου θα μας αφήσουν οι αρχές να πλησιάσουμε και επιστρέφουμε στην 
Αθήνα, με ενδιάμεσες στάσεις.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο υπερπολυτελές 
ξενοδοχείο HYDRAMA GRAND HOTEL 5* Lux στο κέντρο της Δράμας / πηγές Αγίας Βαρβάρας • Μπουφέ 
πρωϊνό και δείπνο σερβιριστό καθημερινά (ημιδιατροφή) • Αρχηγός/Συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
& ταξιδιωτική στους εκδρομείς με πούλμαν έως 75 ετών • Φ.Π.Α.

Περιλαμβάνονται: • Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές, κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο 
πολυτελές PORTO MANI SUITES 4* στην Κυπάρισσο. • Μπουφέ πρόγευμα και δείπνο καθημερινά 
(ημιδιατροφή) • Αρχηγός/Συνοδός • Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδρομείς με 
πούλμαν ως 75 ετών • Φ.Π.Α.

1η μέρα: Αθήνα - Γύθειο - Κότρωνας - Λάγια - Porto Mani
Αναχώρηση 08.00 από Αθήνα με ενδιάμεση στάση για καφέ προς τη Λακωνική 
Μάνη. Πρώτο μας υποδέχεται το πανέμορφο Γύθειο, αρχαίο και σημερινό επίνειο 
της Σπάρτης. Μπαίνοντας στην προσηλιακή Μάνη, ο Κότρωνας, ο μεγαλύτερος 
παραθαλάσσιος οικισμός σε μαγευτικό όρμο, στη θέση της αρχαίας Τευθρώνης, που 
σήμερα βρίσκεται κάτω από τα νερά. Μέσω διαδρομής που αποπνέει μία απόκοσμη 
γοητεία, γεμάτη καστρόσπιτα και χωριά “κρεμασμένα” στις πλαγιές, συνεχίζουμε για 
τη Λάγια, έναν από τους αρχαιότερους οικισμούς της Μάνης. Νωρίς το απόγευμα, 
άφιξη και εγκατάσταση στο πολυτελές PORTO MANI SUITES 4* στην Κυπάρισσο της 
περιοχής Αλίκων. Δείπνο με τοπικά εδέσματα.
2η μέρα: Κοίτα - Βάθεια - Πόρτο Κάγιο - Ταίναρο - Μαρμάρι - Γερολιμένας
Πρόγευμα μπουφέ με αγνά τοπικά προϊόντα και αρχίζουμε τις επισκέψεις μας με 
τον οικισμό της Κυπάρισσου. Στον οικισμό Κοίτα, θα περπατήσουμε ανάμεσα στα 
πάμπολλα πυργόσπιτα για να πάρουμε την αίσθηση της νοοτροπίας και της ιστορίας 
του τόπου. Συνεχίζουμε για τη Βάθεια. Κατευθυνόμενοι για το ακρωτήριο Ταίναρο θα 
διακρίνουμε πολλά πυργόσπιτα, αλλά και τα αρχαία λατομεία μαρμάρων. Ανάπαυλα 
για καφέ λίγο πριν το Ταίναρο. Επόμενος σταθμός μας, το γαλήνιο φυσικό λιμάνι του 
Πόρτο Κάγιο, κάτω από το κάστρο του 1565 όπου χρόνος για γεύμα (έξοδα ατομικά). 
Το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Άλικα - Διρός - Λιμένι - Αρεόπολη - Σπάρτη - Αθήνα
Πρόγευμα μπουφέ με αγνά τοπικά προϊόντα. Προορισμός μας τα σπήλαια του Δυρού ή 
“Βλυχάδας” (έξοδα ατομικά) όπου η βαρκάδα ανάμεσα σε σταλακτίτες και σταλαγμίτες 
είναι μια εμπειρία αξέχαστη. Μετά, το γραφικό Λιμένι όπου χρόνος για καφέ και η 
Αρεόπολη, η αετοφωλιά των Μαυρομιχαλέων, όπου θα περιηγηθούμε στο διατηρητέο 
ιστορικό κέντρο, στο Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, την πλατεία 17ης Μαρτίου! 
Χρόνος για γεύμα (έξοδα ατομικά) και μέσω Σπάρτης, επιστρέφουμε στην Αθήνα.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50   3*: € 1,50   4*: € 3,00   5*: € 4,00

Με διαμονή στο ολοκαίνουργιο (2016)
στολίδι της Βορείου Ελλάδος! Με διαμονή στο PORTO MANI SUITES 4*

Εκδρομές AΓ. Πνεύματος

Τιμή κατ’ άτομο με Πούλμαν με ημιδιατροφή

PORTO MANI SUITES 4* 3 μέρες 
6 - 8 Ιουνίου

Δίκλινο 189

3ο άτομο 160

3ο άτομο ως 12 ετών 80

4ο άτομο ως 12 ετών 135

Μονόκλινο 242

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΚΟΤΡΩΝΑΣ - ΛΑΓΙΑ - ΒΑΘΕΙΑ - ΠΟΡΤΟ ΚΑΓΙΟ - ΤΑΙΝΑΡΟ - ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ 
ΑΛΙΚΑ - ΓΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΚΟΙΤΑ - ΑΡΕΟΠΟΛΗ - ΓΥΘΕΙΟ
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Εκδρομές AΓ. Πνεύματος

…εκεί που η φύση συναντά την παράδοση!

ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑ …στην Τοσκάνη της Αχαΐας

SEMANTRON TRADITIONAL VILLAGE 4*

Περιλαμβάνονται: •Μεταφορές, εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν • Διαμονή στο SEMANTRON VILLAGE 4* στο Διακοπτό 
Αιγίου • Μπουφέ πρωϊνό και μπουφέ δείπνο καθημερινά (ημιδιατροφή) • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδρομείς με 
πούλμαν έως 75 ετών • Αρχηγός/Συνοδός • Φ.Π.Α.

* περιορισμένος αριθμός διαθεσιμότητας  -  2 Παιδιά έως 12 ετών Δωρεάν σε Σουίτες.

1η μέρα: Λίμνη Τσιβλού - Ζαχλωρού - Ελαιώνας
Αναχώρηση από την Αθήνα στις 8:00, προς την Κορινθία των 
μύθων και συνεχίζουμε για την ονειρική λίμνη Τσιβλού. Ένα 
θαυμάσιο οικοσύστημα που εκτός από το υγρό στοιχείο αισθητή 
παρουσία κάνουν τα έλατα, τα πεύκα και οι καστανιές. Περνώντας 
από μικρούς καταρράκτες (αναλόγως εποχής), κατευθυνόμαστε για 
την γραφική Ζαρούχλα, χτισμένη στους πρόποδες του Χελμού. Μας 
υποδέχεται ο κεντρικός πλακόστρωτος δρόμος με τα πετρόχτιστα 
σπίτια, τα πάμπολλα βρυσάκια, τα ταβερνάκια με τα παραδοσιακά 
εδέσματα και τις μυρωδιές από το φρεσκοψημένο ντόπιο άρτο. 
Οι δύο διατηρητέοι πύργοι του Φωτήλα και του Χαραλάμπη, 
θυμίζουν μια άλλη εποχή. Βλέπουμε τον Άη Γιώργη, χτισμένο από 
το 1806, από τον οπλαρχηγό και τεχνίτη της πέτρας Ν. Σολιώτη. 
Μας ξαφνιάζουν οι πολεμίστρες, οι πλάκες χαραγμένες με 
αρχαίες ονομασίες ανέμων και ζωδίων, καθώς και τα στέφανα του 
οπλαρχηγού που τα άφησε εκεί για όσους θέλουν να παντρευτούν 
και δεν έχουν χρήματα. Χρόνος για γεύμα (έξοδα ατομικά) και 
κατόπιν μετάβαση στο ξενοδοχείο SEMANTRON VILLAGE 4*. 
Τακτοποίηση στα δωμάτια και ξεκούραση.  Δείπνο.
2η μέρα: Οδοντωτός - Αγία Λαύρα - Σπήλαιο λιμνών - Κλειτορία 
Πλανητέρο
Μετά το πρωινό μας, ξεκινάμε να διασχίσουμε με το τρενάκι του 
Οδοντωτού, το περίφημο φαράγγι του Βουραϊκού. Μια διαδρομή 
από τις ωραιότερες της Ευρώπης! Συνεχίζουμε για το επιβλητικό 
μοναστήρι της Αγίας Λαύρας, της οποίας η θέα ,το βαρύ όνομα 
και η ιστορία που τα συντροφεύει προκαλούν δέος και συγκίνηση. 
Κατόπιν θα πάμε στο σπήλαιο λιμνών, το διαμάντι του γεωπάρκου 
Χελμού - Βουραϊκού μέσα από υπερυψωμένες τεχνητές γέφυρες, 

ξεναγούμαστε στις 13 αλλεπάλληλες κλιμακωτές λίμνες με τους 
πανέμορφους σταλαγμίτες και σταλακτίτες. Το μεσημέρι θα μας 
βρει στην γραφική Κλειτορία όπου θα έχουμε χρόνο για φαγητό 
(έξοδα ατομικά) και η πορεία μας συνεχίζεται προς τον μικρό 
παράδεισο, το Πλανητέρο όπου χρόνος για καφέ. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο και το βράδυ δείπνο.
3η μέρα: Μέγα Σπήλαιο - Καλάβρυτα
Μετά το πλούσιο πρωινό μας προορισμός το Μέγα Σπήλαιο. Είναι 
η αρχαιότερη μονή στην Ελλάδα (362 μ.Χ.) χτισμένη στο άνοιγμα 
ενός μεγάλου φυσικού σπηλαίου, σε υψόμετρο 890 μ. Εδώ 
συναντούμε τοιχογραφίες του 1653 και άλλες έως και τις αρχές 
του 19ου αι. και την εικόνα της Παναγίας, φτιαγμένη από μαστίχα 
και κερί από τα χέρια του Ευαγγελιστή Λουκά. Συνεχίζουμε 
για τα ηρωικά Καλάβρυτα, όπου θα επισκεφτούμε τον τόπο του 
μαρτυρίου και θα περιπλανηθούμε στον πεζόδρομο, στα δρομάκια 
γύρω από αυτόν, δοκιμάζοντας ντόπια προϊόντα.  Χρόνος 
ελεύθερος για γεύμα, (έξοδα ατομικά). Στο δρόμο της επιστροφής 
θα επισκεφθούμε τοπικό οινοποιείο για να δοκιμάσουμε ντόπια 
κρασιά (έξοδα ατομικά) . Επιστροφή προς το ξενοδοχείο και το 
βράδυ δείπνο.
4η μέρα:   Ορεινή Κορινθία - Λίμνη Δόξα - Φενεός - Τρίκαλα
Πλούσιο πρωινό μπουφέ και κατευθυνόμαστε προς την ορεινή 
Κορινθία για να επισκεφθούμε τη Λίμνη Δόξα και το μοναστήρι 
- κρυφό σχολειό, του Αγίου Γεωργίου, τον Φενεό και αργότερα 
τα Τρίκαλα, όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα και το απόγευμα 
πίνουμε το καφεδάκι μας στο Λουτράκι. Πορεία επιστροφής για 
την Αθήνα με στάση, γεμάτοι με θαυμάσιες εντυπώσεις από την 
εκδρομή μας.

Τιμή κατ΄ άτομο με πούλμαν, 
με ημιδιατροφή

SEMANTRON 
TRADITIONAL VILLAGE 4*

4 μέρες
5 - 8 Ιουνίου

Δίκλινο (2+1) 260
Σουίτα 1 χώρου (2+2)* 310
Σουίτα 2 χώρων (2+2) 325
3ο  άτ. άνω των 12 ετών* 250
1ο παιδί έως 12 ετών 95
2ο παιδί έως 12 ετων 
(σε Σουίτα)**

95

5ο παιδί έως 12 ετών 
(σε Σουίτα 2 χώρων)***

160

Μονόκλινο standard* 380

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ
(χωρίς μεταφορές / εκδρομές) 
με  ημιδιατροφή καθημερινά

4 μέρες/3 νύχτες

147
185
205

-30%
Δωρεάν

Δωρεάν

70

260

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50   3*: € 1,50   4*: € 3,00   5*: € 4,00



12

Εκδρομές AΓ. Πνεύματος

KAZARMA LAKE RESORT & SPA 4* SUP
Στην λίμνη Πλαστήρα βρίσκεται το πολυτελές KAZARMA HOTEL με πρωταγωνιστικά υλικά την πέτρα και το ξύλο. Το 
ξενοδοχείο προσφέρει, άνετα και πολυτελή δωμάτια, εστιατόριο με εκλεπτυσμένες παραδοσιακές γεύσεις, cafe, bar με 
θέα τη λίμνη, πισίνα και 24ωρη εξυπηρέτηση, φροντίζοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη διαμονή σας.

Στην καρδιά της λίμνης Πλαστήρα το πετρόχτιστο Αιολίδες σας υποδέχεται στο κεντρικό χωριό Καλύβια Πεζούλας σε υψόμετρο 
800 μέτρων με θέα την λίμνη Πλαστήρα και τα Αγραφιώτικα βουνά.
ΔΙΑΜΟΝΗ: Ευρύχωρα κλιματιζόμενα δωμάτια, με σαλόνι και πέτρινο τζάκι και ιδιωτικό ανατολικό μπαλκόνι Όλα τα δωμάτια 
διαθέτουν τηλεόραση Lcd 32’, βραστήρα και προϊόντα καφέ & τσάι, χρηματοκιβώτιο, TV Lcd 32’, ζυγαριά, ψυγειάκι με mini bar και 
στα μπάνια ντουζ με στήλη υδρομασάζ και προϊόντα περιποίησης. Κάθε δωμάτιο έχει τα δικά του χρώματα και στυλ διακόσμησης.
ΠΑΡΟΧΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Αίθουσα πρωινού, Café Bar Restaurant με τζάκι, πωλητήριο ειδών δώρων & αναμνηστικών ,Busi-
ness Center ,κήπος 10 στρεμμάτων με εξωτερική πισίνα υπερχείλισης 50τμ, γήπεδο 5χ5, γυμναστήριο, δωρεάν WiFi και δωρεάν 
ιδιωτικός χώρος στάθμευσης.

AIOLIDES HOTEL 3* SUP ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

HORIZON BLU 5* LUX ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50   3*: € 1,50   4*: € 3,00   5*: € 4,00

Στην διάρκεια του 3ημέρου του Αγίου Πνεύματος θα πραγμα-τοποιηθεί γαμήλια δεξίωση στον χώρο του ξενοδοχείου.

Τιμή κατ’άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) με πρωϊνό μπουφέ.

KAZARMA LAKE RESORT 4* 4 μέρες/ 3 νύχτες
Δίκλινο Standard Deluxe 205
3ο άτομο 58
3ο άτομο 3 έως 11 ετών 46
Μονόκλινο Standard Deluxe 345

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ (χωρίς μεταφορές / εκδρομές) με 
ημιδιατροφή (σερβιριζόμενο) καθημερινά & βραδιά διασκέδασης το Σάββατο 6/6.

AIOLIDES 3* SUP 3 μέρες / 2 νύχτες 4 μέρες / 3 νύχτες
Δίκλινο Comfort 110 148
Δίκλινο Superior 122 165
3o άτομο 60 90
3ο άτομο ως 8 ετών Δωρεάν Δωρεάν
Studio * 324 464

* Συνολική τιμή δωματίου για 4 άτομα για τις αντίστοιχες διαν/σεις.
ΟΙ ΤΙΜΈΣ ΠΈΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ: • Καλωσόρισμα με χειροποίητα γλυκά • Δωρεάν χρήση του γυμναστηρίου και της πισίνας του ξενοδοχείου. 
• Έκπτωση 10% σε όλες τις δράσεις που θα λάβουν χώρα στο ξενοδοχείο.

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) 
με ημιδιατροφή καθημερινά.

HORIZON BLU 5* LUX 4 μέρες/ 3 νύχτες

Δίκλινο Θέα Κήπο 299
3ο άτομο 164
3o άτομο έως 11 ετών 130
Μονόκλινο Θέα Κήπο 438

Ιδανικά τοποθετημένο στην παραλία της Καλαμάτας, το HORIZON BLU 5*, το νεότερο ξενοδοχείο της πόλης συνδυάζει 
εντυπωσιακό σχεδιασμό με κυρίαρχο το στοιχείο του νερού, μοναδικές υπηρεσίες και σύγχρονες υποδομές διαθέσιμες στον 
ταξιδιώτη αλλά και στον ημερήσιο επισκέπτη.
Με κυρίαρχο το στοιχείο του νερού σε όλους τους χώρους, διακοσμημένο σε yachting στυλ διακριτικής πολυτέλειας, προσφέρει 
στους επισκέπτες του άνεση και ξεχωριστές υπηρεσίες με έμφαση στη λεπτομέρεια. Το ανεπιτήδευτο στυλ συνεχίζεται στα 
εστιατόρια και μπαρς του ξενοδοχείου πάνω από τις πισίνες και την πλήρως οργανωμένη παραλία, με τις μοναδικές προτάσεις 
φαγητού και ποτού αλλά και ενδιαφέροντα events. Η συνολική πρόταση του ξενοδοχείου απευθύνεται στον φιλοξενούμενο 
που θέλει να χαλαρώσει και να αποβάλει την ένταση της ζωής, σε ένα θέρετρο στην καρδιά μιας ολοζώντανης πόλης. 
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Εκδρομές AΓ. Πνεύματος

Οι τιμές ισχύουν από 5 - 8/6/2020,  με ελάχιστη παραμονή τις 2 διανυκτερεύσεις 
και περιλαμβάνει αναλυτικά τα παρακάτω:

•Ποτό καλωσορίσματος •Βραδινή διασκέδαση: Σάββατο και Κυριακή το ντουέτο μας θα συντροφεύσει τις 
βραδιές με μουσική και τραγούδι •Δωρεάν χρήση των κάτωθι υπηρεσιών του Spa Center: της εσωτερικής 
θερμαινόμενης πισίνας, του γυμναστηρίου •Δωρεάν επιπλέον χρήση για τους διαμένοντες σε Jun-
ior Suites, των κάτωθι υπηρεσιών του Spa Center: Sauna, Hammam και θερμαινόμενο Jacuzzi. 15% 
έκπτωση στις a la carte θεραπείες του Spa Center (εξαιρούνται τα πακέτα) •Ψυχαγωγία και δημιουργική 
απασχόληση για τους μικρούς μας φίλους το πρωί και το απόγευμα του Σαββάτου και της Κυριακής 
καθώς και το πρωϊνό του Αγίου Πνεύματος.
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ: •Πιστοποιημένο Ελληνικό πρωϊνό σε μπουφέ, καθημερινά •Δείπνο με γευστικές 
επιλογές από πλούσιους μπουφέδες, καθημερινά •Ποτά κατά την διάρκεια του δείπνου (κρασί λευκό και 
κόκκινο, μπύρα, αναψυκτικά και νερό). 

Τιμή κατ’ άτομο με δικό σας μέσο Ι.Χ. (χωρίς εκδρομές) 

ALKYON 
RESORT 4*

Με ημιδιατροφή και ποτά στα γεύματα

3 μέρες/ 2 νύχτες 4 μέρες/ 3 νύχτες
Δίκλινο Standard 189 254
Δίκλινο Executive 208 283
Δίκλινο Junior Suite 265 372
3ο άτομο -30% -30%
3ο ως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο 4 -12 ετών σε 
Junior Suite -50% -50%

Διαμέρισμα/ Μεζονέτα* 596 770
Μονόκλινο Standard 297 399
* Συνολική τιμή δωματίου έως 4 άτομα
Ένας ενήλικας και ένα παιδί ως 11,99 ετών σε Standard δίκλινο δωμάτιο: 
Χρέωση μονόκλινου.

PORTARIA HOTEL & SPA 4*ΠΟΡΤΑΡΙΑ, ΠΗΛΙΟ

ALKYON RESORT & SPA 4*ΒΡΑΧΑΤΙ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Τιμή κατ’άτομο με δικό σας μέσον Ι.Χ. 
(χωρίς μεταφορές / εκδρομές) με πρωϊνό.

PORTARIA HOTEL & SPA 4* 4 μέρες/ 3 νύχτες

Δίκλινο Classic MV 149
Δίκλινο Superior MV 179
Δίκλινο Suite MV 267
3ο άτομο  * 75
3ο άτομο έως 11 ετών* 45
4ο άτομο έως 11 ετών σε Suite ** 45
4ο άτομο σε Suite ** 75
Μονόκλινο  Classic MV 260

*3ο άτομο σε Classic ή Suite. OXI σε Superior.
** 4ο άτομο χωράει μόνο σε Suite 

Tο PORTARIA ΗOTEL κατασκευάστηκε με σεβασμό στην Πηλιορείτικη αρχιτεκτονική και με όλες τις σύγχρονες ανέσεις, 
σε μια ειδυλιακή τοποθεσία που την συνθέτουν η θέα στο απέραντο γαλάζιο του Παγασητικού και η μαγεία των χρωμάτων 
κάθε εποχής του Πηλίου. Tο ξενοδοχείο απέχει 5 λεπτά με τα πόδια από την κεντρική πλατεία της Πορταριάς.

ΔΙΑΜΟΝΗ: Διαθέτει συνολικά 80 δωμάτια, εκ των οποίων 7 Σουίτες, πλήρως εξοπλισμένα με όλες τις ανέσεις που θα 
κάνουν την διαμονή σας ευχάριστη.

ΠΑΡΟΧΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Το κεντρικό εστιατόριο του ξενοδοχείου ετοιμάζει και σερβίρει καθημερινά παραδοσιακό σπιτικό 
πρωινό και πιάτα της μεσογειακής κουζίνας. Το lobby bar και το pool bar προσφέρουν διάφορα σάντουιτς και ποτά. 
Μπορείτε επίσης να απολαύσετε το σπα και κέντρο ευεξίας και να χαλαρώσετε στο χαμάμ ή να κάνετε μασάζ. Ξεκουραστείτε, 
διαβάζοντας ένα βιβλίο στην εξωτερική πισίνα ή στη βιβλιοθήκη, απολάυστε τον καφέ σας απολαμβάνοντας την υπέροχη 
θέα.
Το Portaria Hotel απέχει 12χλμ. από το χιονοδρομικό κέντρο των Χανίων και από την πόλη του Βόλου. Οι παραλίες Παπά 
Νερό και Άγιος Ιωάννης είναι προσβάσιμες σε 40 λεπτά οδικώς.

Το υπέροχο ALKYON RESORT HOTEL & SPA, στο Βραχάτι Κορινθίας, χτισμένο σε μια έκταση 25 στρεμμάτων, 
διαθέτει 165 δωμάτια διαφόρων τύπων και μεγεθών σε 12 κτίρια, όλα με θέρμανση, κλιματισμό, σεσουάρ, μίνι μπαρ, 
χρηματοκιβώτιο, τηλέφωνο, δορυφορική TV, μπαλκόνι. Στο νεόκτιστο (2013), υπερσύγχρονο κτίριο υπηρεσιών, 
παρέχει άνετα σαλόνια με τζάκι, κεντρικό μπαρ, εστιατόριο, ενώ εξακολουθούν να λειτουργούν οι αγαπημένες 
του γνωστές “γωνιές” για χαρτάκι και ψυχαγωγία μικρών και μεγάλων με επιτραπέζια παιχνίδια, πινγκ - πονγκ, 
μπιλιάρδο, ποδοσφαιράκι κ.α. Εντυπωσιακό είναι και το επίσης νεόκτιστο (2013) Wellness Center με εσωτερική 
θερμαινόμενη πισίνα, Jacuzzi 6 θέσεων, σάουνα, χαμάμ, γυμναστήριο και καμπίνες για θεραπείες προσώπου και 
σώματος. Επιπλέον διαθέτει 2 εξωτερικές πισίνες, γήπεδο βόλεϋ/ μπάσκετ, κομμωτήριο και κατάστημα. Ελεύθερη 
χρήση wi - fi σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους.
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ALDEMAR
OLYMPIAN VILLAGE

FAMILY BEACH
RESORT 5* DELUXE

ΣΚΑΦΙΔΙΑ - ΗΛΕΙΑ

Ένα «κόσμημα» στην παραλία Ξι

APOLLONION
RESORT & SPA 5*

ΛΗΞΟΥΡΙ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Το  APOLLONION RESORT & SPA αποτελεί «κόσμημα» για την Κεφαλονιά. Βρίσκεται στο Ληξούρι Παλικής, στην 
περιοχή Ξι, όπου και η πασίγνωστη και πανέμορφη ομώνυμη παραλία με τη χρυσή αμμουδιά της. Τα γαλαζοπράσινα 
νερά, η εκπληκτική φύση, σε συνδυασμό με την άρτια και λιτή αρχιτεκτονική του ξενοδοχείου, δημιουργούν τις κατάλληλες 
προϋποθέσεις για ονειρεμένες και ήρεμες διακοπές.

Τιμή κατ’άτομο με ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

APOLLONION
RESORT & SPA 5*

3 νύχτες 5 νύχτες 7 νύχτες
01/5 - 27/5 & 
17/9 - 1/10

01/5 - 27/5 & 
17/9 - 1/10

28/5 - 8/7 
& 27/8 - 16/9 9/7 - 26/8 01/5 - 27/5 & 

17/9 - 1/10
28/5 - 8/7 & 
27/8 - 16/9 9/7 - 26/8

Δίκλινο Deluxe 179 274 369 455 372 510 615
Δίκλινο Premium Asterias 199 312 422 525 428 579 710
Deluxe Family Room * 495 815 1095 1365 1114 1515 1853
Premium Family Asterias * 565 935 1268 1575 1278 1743 2135
Junior Suite Balcony * 565 935 1268 1575 1278 1743 2135
Junior Suite Pool * 650 1075 1430 1768 1470 1960 2390
Deluxe Family Suite * 615 1024 1380 1710 1395 1898 2318
3ο άτομο σε Deluxe -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50%
3ο άτομο ως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

* Συνολική τιμή δωματίου για 2 ενήλικες + 2 παιδιά ως 12 ετών ή 3 ενήλικες + 1 παιδί ως 12 ετών.                                          
Μέγιστη χωρητικότητα δικλίνων Deluxe δωματίων: 3 άτομα.

Οι  τιμές συμπεριλαμβάνουν ΈΚΠΤΩΣΗ 15% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για ΠΈΡΙΟΡΙΣΜΈΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΩΜΑΤΙΩΝ που θα γίνουν μέχρι τις 
30 Μαΐου με προκαταβολή 50%. Εάν ο αριθμός τους καλυφθεί νωρίτερα, θα προσαυξάνονται αντίστοιχα.

Από τις τιμές 3 διανυκτερεύσεων εξαιρείται η περίοδος του Αγίου Πνεύματος (5-8/6)                                                                                      
Ελάχιστη διαμονή κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο: 5 νύχτες.
* η διαμονή του 2ου παιδιού περιορίζει αισθητά τον χώρο του δωματίου και γίνεται δεκτή μόνο με την αποδοχή του γονέα.          
** Η τιμή αυτή είναι ειδική προσφορά και ισχύει μόνο για την περίοδο 24/8 - 13/9 και σε καμία περίπτωση για την περίοδο 4 - 24/7.

Τιμή κατ άτομο με ALL INCLUSIVE

ALDEMAR OLYMPIAN 
VILLAGE 5*

3 νύχτες 5 νύχτες 7 νύχτες

23/5 - 05/6 & 
25/9 - 22/10

6/6 - 3/7 & 
14/9 - 24/9

4/7 - 24/7 & 
24/8 - 13/9

23/5 - 05/6 & 
25/9 - 22/10

6/6 - 3/7 & 
14/9 - 24/9

4/7 - 24/7 & 
24/8 - 13/9 25/7 - 23/8 23/5 - 05/6 & 

25/9 - 22/10
6/6 - 3/7 & 
14/9 - 24/9

4/7 - 24/7 & 
24/8 - 13/9 25/7 - 23/8

Δίκλινο KK Promo 
θέα κήπος 229 276 286 372 448 -- 448 ** -- 515 615 -- 615 ** --

Δίκλινο Bglw κήπος 238 293 329 385 477 536 650 534 655 740 889

Δίκλινο Bglw θάλασσα 267 320 363 433 518 593 687 599 715 810 938

Δίκλινο Bglw μοιραζ. πισίνα 302 349 380 490 567 622 799 680 778 850 1090
Δίκλινο Bglw μοιραζ. πισίνα 
Sea Front 311 364 397 505 590 650 832 699 810 885 1135

3ο άτομο -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30%

3ο άτομο ως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν

4ο άτομο ως 12 ετών * 105 105 105 150 150 150 150 210 210 210 210

Μονόκλινο Bglw κήπος 380 470 520 615 750 845 1030 835 1030 1150 1398

Περίπτωση 3 ενηλίκων + 1 παιδί ως 12 ετών: προσαυξάνει τις ανωτέρω 
τιμές κατά € 40 ανά διανυκτέρευση.

Περίπτωση 3ου παιδιού ως 12 ετών στις Family Villas, προσαυξάνει τις 
τιμές κατά € 25 ανά διανυκτέρευση.

Τιμή ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση με ALL INCLUSIVE

ALDEMAR OLYMPIAN 
VILLAGE VILLAS 5*

23/5 - 05/6 & 
25/9 - 22/10

6/6 - 3/7 & 
14/9 - 24/9

4/7 - 24/7 & 
24/8 - 13/9 25/7 - 23/8

Ελάχιστη διαμονή νύχτες: 3 3 5  (Σεπτ:3) 5

Family Villa 43m2 κήπος 228 269 298 375

Family Villa 43m2 μοιραζ πισίνα 250 292 328 419

Family KK 47m2 θέα θάλασσα 242 279 315 392

Family Villa 63m2 μοιραζ πισίνα 268 308 342 445

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΈΚΠΤΩΣΗ ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 30 Απριλίου.
Από 1 Μαΐου θα προσαυξηθούν κατά 7% περίπου και από 16 Μαΐου κατά 25% περίπου.

Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν ΈΚΠΤΩΣΗ ως προσφορά έγκαιρης 
κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 30 Απριλίου.

Από 1 Μαΐου θα προσαυξηθούν κατά 7% περίπου και από 
16 Μαΐου κατά 25% περίπου.



15Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ανά δωμάτιο ανά διαν/ση: Ξενοδοχείο 2*: € 0,50   3*: € 1,50   4*: € 3,00   5*: € 4,00

BARCELO
HYDRA BEACH 5* LUX

ΠΛΕΠΙ ΘΕΡΜΗΣΙΑ  ΕΡΜΙΟΝHΣ
ΑΡΓΟΛΙΔΑ

CHC GALINI 
PALACE 5*

ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ - ΧΑΝΙΑ

Το ολοκαίνουργιο (2020) καμάρι του νομού Χανίων, σχεδόν πάνω στη θάλασσα 
(μόλις 30 μέτρα) και 300 μέτρα από το κέντρο του χωριού του Κολυμπαρίου. 
Δημιουργήθηκε με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές σε έκταση 50.000 μ2, μέσα 
σε κήπους, φοίνικες και γύρω από μία τεράστια πισίνα 3.000 μ2 για να προσφέρει 
διαμονή υπηρεσίες υψηλού επιπέδου για αξέχαστες διακοπές!

Τα 120 πολυτελή του δωμάτια (26μ2) έχουν όλα θέα στη θάλασσα, πλευρική ή 
απ’ευθείας, εκ των οποίων τα 40 βρίσκονται μπροστά σε μοιραζόμενες πισίνες 
και τα 8 (vip 30μ2) έχουν ιδιωτική πισίνα. Όλα διαθέτουν αυτόνομο κλιματισμό, 
επίπεδη TV, τηλέφωνο, θυρίδα δωματίου, mini ψυγείο, στεγνωτήρα μαλλιών, άνετο 
μπάνιο με ντουζιέρα, διευκολύνσεις παρασκευής καφέ και τσαγιού με καθημερινή 
ανανέωση, μπαλκόνι ή βεράντα.

Ακόμα διαθέτει εστιατόριο με πλούσια μπουφέ διεθνείς και διεθνείς γεύσεις από 
βραβευμένους σεφ, κεντρικό μπαρ και μπαρ πισίνας, μεγάλη πισίνα με ομπρέλες 
και ξαπλώστρες, παιδική πισίνα με νεροτσουλήθρες, παιδική χαρά, πινγκ 
πονγκ, beach volley, γυμναστήριο, σάουνα, χαμάμ, ψυχαγωγικό πρόγραμμα από 
ομάδα ανιματέρ, mini market.
Με εγγύηση διατίθενται πετσέτες παραλίας και με χρέωση υπάρχει δυνατότητα 
για πολλά θαλάσσια σπορ καθώς και για room service

Τιμή κατ άτομο με ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ και ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΠΟΤΑ στα δείπνα** 

CHC GALINI PALACE 5*
5 νύχτες 7 νύχτες

1/5 - 30/6 & 
1/9 - 30/9

1/7 - 31/7 & 
22/8 - 31/8 1/8 - 31/8 1/5 - 30/6 & 

1/9 - 30/9
1/7 - 31/7 & 
22/8 - 31/8 1/8 - 31/8

Δίκλινο πλευρική θέα 
θάλασσα 299 360 435 415 495 595

Δίκλινο θέα θάλασσα 
μοιραζόμενη πισίνα 350 425 510 485 585 700

Δίκλινο πλευρική θέα θάλ. 
ιδιωτική πισίνα 399 490 585 555 675 805

3ο άτομο -30% -30% -30% -30% -30% -30%
3ο άτομο ως 12 ετών Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο 2 ως 5 ετών -75% -75% -75% -75% -75% -75%
4ο άτομο 6 ως 12 ετών -50% -50% -50% -50% -50% -50%
Μονόκλινο πλευρική θέα 
θάλασσα 380 460 565 527 635 775

Μονόκλινο θέα θάλασσα 
μοιρ.πισίνα 460 545 670 630 755 920

Μονόκλινο ιδιωτική πισίνα 550 630 770 750 870 1060
** ποτά στα δείπνα: Κρασί βαρελίσιο, μπύρα ντράφτ, αναψυκτικών και νερού από postmix. 
Επιβάρυνση για All Inclusive ανά διαν/ση € 14 ο ενήλικας, € 7 ανά παιδί 2-12 ετών

Οι  τιμές υψηλής περιόδου συμπεριλαμβάνουν ΈΚΠΤΩΣΗ 10% ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ 
ΔΩΜΑΤΙΩΝ που θα γίνουν μέχρι τις 30 Μαΐου. Εάν ο αριθμός τους καλυφθεί νωρίτερα, θα προσαυξάνονται αντίστοιχα

Τιμή κατ’ άτομο με ALL INCLUSIVE

BARCELO
HYDRA BEACH 5* LUX

2 νύχτες 5 νύχτες 7 νύχτες
21/4 - 13/6 & 
14/9 - 07/10

14/6 - 12/7 & 
03/9 - 13/9

21/4 - 13/6 & 
14/9 - 07/10

14/6 - 12/7 & 
03/9 - 13/9 13/7 - 27/7 28/7 - 02/9 21/4 - 13/6 & 

14/9 - 07/10
14/6 - 12/7 & 
03/9 - 13/9 13/7 - 27/7 28/7 - 02/9

Δίκλινο Superior GV 123 168 297 408 492 525 416 562 679 735
Δίκλινο Deluxe GV 135 180 323 435 519 555 452 597 716 777
Δίκλινο Bungalow Superior GV 138 185 338 450 546 562 473 619 753 787
Δίκλινο Family Bungalow GV*** 165 210 390 485 599 630 546 679 827 882
Δίκλινο Deluxe Beach Front 183 228 457 570 677 692 640 798 937 969
3ο άτομο * -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30% -30%
3ο άτομο ως 11 ετών * Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν Δωρεάν
4ο άτομο ως 11 ετών * -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50% -50%
Μονόκλινο Superior GV 194 237 463 575 664 690 648 785 915 966
Μονόκλινο Superior Bglw GV 218 263 525 638 740 760 735 880 1020 1064
Suite ** 780 1010 1884 2378 3170 3180 2637 3275 4390 4452

Τα Superior έχουν μέγιστη χωρητικότητα 2 ενήλικες + 1 παιδί ως 11 ετών. Δεν χωράει baby cot.                                                               
Τα Superior Bungalows, 2 ενήλικες + 1 βρέφος αντίστοιχα.                                                                                                                    
* 3ο άτομο ενήλικας ή και 4ο άτομο (παιδί ως 11 ετ) μόνο σε deluxe δωμάτια ή σε Family.
** Συνολική τιμή δωματίου μέχρι 4 άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας.                                                                                              
*** Family Bungalow: Ελάχιστη χρέωση 2 ενήλικες και 1 παιδί -50%.
Οι τιμές αφορούν όλες σε δωμάτια με θέα κήπο. Για θέα θάλασσα (πλευρική) υπάρχει δυνατότητα με επιβάρυνση € 9,00 το άτομο τη νύχτα.  
Επιβάρυνση για Premium All Inclusive: € 55 το άτομο τη διανυκτέρευση.                                                               
Ελάχιστη διαμονή κατά την περίοδο 28 Ιουλίου - 02 Σεπτεμβρίου : 5 νύχτες

Οι  τιμές συμπεριλαμβάνουν ΈΚΠΤΩΣΗ  ως προσφορά έγκαιρης κράτησης για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 31 Μαρτίου. Από 01 Απριλίου και μετά θα προσαυξάνονται περίπου κατά 6% περίπου και από 01 Μαίου κατά 17% περίπου.

ΗΜΙ∆ΙΑΡΤΟΦΗ
ΜΕ ΠΟΤΑ

ΝΕΟ 2020
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ

Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 7/2018, κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας EE 2015/2302

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής, οι οποίοι συνιστούν 
αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού, καθώς και πληροφορίες και τυχόν άλλες 
συστάσεις που σας δίδονται, πριν εγγραφείτε σε κάποιο από τα οργανωμένα ταξίδια μας. Η συμμετοχή σε 
οποιοδήποτε οργανωμένο ταξίδι του τουριστικού Οργανισμού μας, προϋποθέτει την προσεκτική μελέτη του 
προγράμματος του συγκεκριμένου ταξιδιού και σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον ταξιδιώτη/
εκδρομέα των Γενικών Όρων Συμμετοχής, σύμφωνα με το Π.Δ. 7/2018. Συνεπώς, απολαμβάνετε όλων 
των δικαιωμάτων που προβλέπονται στην Ε.Ε για τα εν λόγω πακέτα. Στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής 
αναφέρονται γενικές πληροφορίες, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο συμβαλλόμενων 
μερών στο οργανωμένο ταξίδι, ενώ όσον αφορά στις ειδικές πληροφορίες (προορισμούς, τιμές, ημέρες και 
ώρες αναχώρησης και επιστροφής, μέσα μεταφοράς, καταλύματα, επισκέψεις κτλ.), που αφορούν στο κάθε 
οργανωμένο ταξίδι χωριστά, οφείλετε να συμβουλεύεστε το εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα και το σχετικό 
τιμοκατάλογο. Τα προγράμματα των ταξιδιών ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται στα σχετικά έντυπα 
ή στο Site της Manessis (www.manessistravel.gr) (όπου αναφέρονται και τυχόν αλλαγές, διορθώσεις και 
πληροφορίες για τα ταξίδια, που δεσμεύουν όλους τους ταξιδιώτες) και σε αδιαίρετο συνδυασμό με τον 
ισχύοντα τιμοκατάλογο. 
1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Η Εταιρεία  μας, με την επωνυμία “ΜΑΝΕΣΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Τ.Ξ.Ε” και το διακριτικό τίτλο “Manessis Travel”, με έδρα την Αθήνα, οδός Φιλελλήνων αρ. 4, 
αριθμό MH.T.E 0206E60000440600, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2103290100 και email info@manessistravel.gr 
,που στο εξής θα καλείται “Τουριστικός Οργανισμός”, είναι μέλος του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών 
και Ταξιδιωτικών Γραφείων (Αριθμός μέλους του ΗΑΤΤΑ 0342) και είναι διοργανωτής ταξιδιών, είτε μόνη 
είτε σε κοινοπρακτική συνεργασία με άλλα τουριστικά γραφεία ή λειτουργεί ως μεσάζων μεταξύ άλλων 
τουριστικών γραφείων καθώς και των μεταφορικών μέσων, με τελικό σκοπό την πώληση των οργανωμένων 
αυτών ταξιδιών στον ταξιδιώτη/εκδρομέα.
2.  ΓΕΝΙΚΑ Οι πληροφορίες, τα στοιχεία και οι συστάσεις που περιέχονται στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής 
έχουν ελεγχθεί από το γραφείο μας, για την εγκυρότητα και την ακρίβειά τους, έχουν γενικό χαρακτήρα και 
ισχύουν ως έχουν, αν δεν αναφέρεται κάτι ειδικότερο ή διαφορετικό στο πρόγραμμα εκάστου ταξιδιού. Τα 
προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος κάθε φορά τιμοκαταλόγου, ισχύουν για την περίοδο που 
αναγράφεται σε αυτά. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία των προγραμμάτων των ταξιδιών μπορεί να αλλάξουν, 
λόγω έκτακτων αλλαγών των συνθηκών. Στην περίπτωση αυτή, θα ειδοποιηθείτε άμεσα με τον πλέον 
πρόσφορο τρόπο και ως εκ τούτου θα πρέπει να διαθέτουμε όλα τα στοιχεία επικοινωνίας σας, για τη δήλωση 
των οποίων εσείς φέρετε αποκλειστική ευθύνη. Οποιεσδήποτε ειδικές επιθυμίες, ανάγκες ή απαιτήσεις σας, 
όσον αφορά στο ταξίδι σας, θα πρέπει να Περιλαμβάνονται ρητά στη σύμβαση, εφόσον έχουν συμφωνηθεί και 
είναι εφικτή η πραγματοποίησή τους.
3.  ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ Οι εγγραφές γίνονται με επίσκεψη στα γραφεία 
μας ή στα γραφεία των συνεργατών μας, με αλληλογραφία (ταχυδρομική ή ηλεκτρονική), fax, τηλέφωνο 
και μέσω της ιστοσελίδας μας στο διαδίκτυο, με την προϋπόθεση (προκειμένου να δεσμευτούν θέσεις στο 
συγκεκριμένο ταξίδι): 1ον της πληρωμής της προβλεπόμενης κάθε φορά προκαταβολής ή ολόκληρου του 
ποσού, μετρητοίς, μέσω πιστωτικής/χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας ή με έμβασμα προς το τουριστικό 
γραφείο, εντός 48 ωρών, και 2ον της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συμμόρφωσης με τους παρόντες Γενικούς 
Όρους. Για την έγκυρη εγγραφή, θα πρέπει να αναγράφεται στην απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής το 
συγκεκριμένο ταξίδι, με τις ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής και τυχόν άλλα διακριτικά στοιχεία 
του. Το δικαίωμα συμμετοχής στο ταξίδι, εξασφαλίζεται με την εξόφληση του συνόλου της αξίας του και των 
σχετικών επιβαρύνσεων 10 πλήρεις ημέρες πριν την αναχώρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σχετική 
Σύμβαση. Τυχόν μη εξόφληση του συνόλου της αξίας του ταξιδιού στον προβλεπόμενο χρόνο, δίνει το δικαίωμα 
στον Τουριστικό Οργανισμό μας να ακυρώσει την κράτηση και, ενδεχομένως, να απαιτήσει ακυρωτικά τέλη, 
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, όποτε του ζητηθεί. Οι τουριστικές υπηρεσίες που θα σας 
παρασχεθούν, καθώς και τα σχετικά κόστη, αναφέρονται λεπτομερώς στη Σύμβαση Οργανωμένου Ταξιδιού 
που θα πρέπει να υπογράψετε Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η φυσική σας παρουσία (κράτηση μέσω 
τηλεφώνου, mail κτλ) θα παραλάβετε τη Σύμβαση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σ’ αυτή την περίπτωση 
έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση εντός προθεσμίας 14 ημερών από την ημερομηνία που 
σας αποστάλθηκε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετιζόμενα ακυρωτικά τέλη 
που αναφέρονται στο Άρθρο 11 στη συνέχεια). Στις οργανωμένες αεροπορικές εκδρομές, ο συνοδός σας θα 
βρίσκεται στο αεροδρόμιο άφιξης και οι υπηρεσίες αρχίζουν και τελειώνουν με την άφιξη και την αναχώρηση 
από/προς το αεροδρόμιο προορισμού της εκδρομής αντίστοιχα. Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα 
αντικατάστασης του αρχηγού/συνοδού κατά τη διάρκεια της εκδρομής/ταξιδιού. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
η συνοδεία πραγματοποιείται με τοπικούς αντιπροσώπους. Ο Τουριστικός Οργανισμός μας, δεν φέρει καμία 
ευθύνη για τις μέρες και ώρες λειτουργίας των αγορών, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.
4.  ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΛΠ. Η αξία-τιμή των ταξιδιών αναφέρεται στον εκάστοτε ισχύοντα 
τιμοκατάλογο μας. Οι τιμές των ταξιδιών υπολογίζονται κατά την ημέρα που εκδίδεται ο τιμοκατάλογος, με 
βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών κάθε ταξιδιού, το κόστος των καυσίμων ή άλλων πηγών ενέργειας, τους 
ισχύοντες ναύλους / επίναυλους, κάθε είδους φόρων ή τελών, την ισοτιμία ξένων νομισμάτων σε σχέση με το € 
(Ευρώ), καθώς και κάθε άλλο παράγοντα κόστους (πχ ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων κτλ.). Ο Τουριστικός 
Οργανισμός μας, αφού εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης, διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των 
τιμών, όταν οι πιο πάνω παράγοντες κόστους αλλάξουν. Ειδικότερα, η τιμή του ταξιδιού μπορεί να αλλάξει μέχρι 
20 ημέρες πριν την έναρξη των ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Η συγκεκριμένη αύξηση της τιμής θα κοινοποιηθεί 
στον ταξιδιώτη υπολογισμένη αναλυτικά με σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο τρόπο. Σε περίπτωση αύξησης 
της τιμής σε σημαντικό βαθμό (δηλαδή πάνω από 8% της αξίας του ταξιδιού) για τους παραπάνω λόγους, ο 
ταξιδιώτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς την καταβολή χρέωσης καταγγελίας και να του επιστραφεί 
το ακριβές ποσό που έχει καταβάλει. Εάν ο ταξιδιώτης καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού για τον 
ως άνω λόγο, τότε ο ταξιδιώτης δύναται να δεχθεί άλλο πακέτο ισοδύναμο ή ανώτερης ποιότητας. Υποχρέωση 
του ταξιδιώτη είναι να γνωστοποιήσει στον Τουριστικό Οργανισμό μας, εγγράφως την όποια απόφασή του 
μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, που όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 3 ημέρες 
από τη στιγμή που θα του κοινοποιηθεί η αύξηση της τιμής. Στην περίπτωση που ο ταξιδιώτης δεν απαντήσει 
εγγράφως εντός της παραπάνω προθεσμίας, ο Τουριστικός Οργανισμός, είναι υποχρεωμένος να ακυρώσει 
τη συμμετοχή του και να του επιστρέψει όλα τα χρήματα που έχει καταβάλει χωρίς καμία άλλη υποχρέωση, 

λαμβάνοντας υπόψη τα σχετιζόμενα ακυρωτικά τέλη που αναφέρονται στο Άρθρο 11 στη συνέχεια. Επίσης, 
ο Τουριστικός Οργανισμός μας έχει το δικαίωμα, για ορισμένη χρονική περίοδο ή για περιορισμένο αριθμό 
θέσεων, να προπωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιμές, με ειδικούς όρους ακυρωτικών τελών. Οι παιδικές 
χρεώσεις ποικίλλουν κατά περίπτωση από προσφορά δωρεάν διαμονής, χωρίς φαγητό, στα ξενοδοχεία και τα 
πλοία, μέχρι μια μικρή έκπτωση (για ηλικίες 2-12 ετών, συνήθως, και μόνο όταν πληρώνουν δύο ενήλικες στο 
ίδιο δωμάτιο/καμπίνα). Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται, ο δημοτικός φόρος/φόρος διαμονής. Ειδικότερα για 
εκδρομές στην Ελλάδα, δεν περιλαμβάνεται στις αναγραφόμενες τιμές μας ο φόρος διαμονής του άρθρου 53 
Ν. 4389/2016,που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2018. Η χρέωση είναι ανά δωμάτιο/σουίτα ανά διανυκτέρευση: 
Ξενοδοχείο 3*: € 1,50, 4*: € 3,00, 5*: € 4,00 και βάση του νόμου, καταβάλλεται από τον πελάτη, απ’ ευθείας στο 
εκάστοτε ξενοδοχείο. Σε περίπτωση τυχόν τροποποίησης του τρόπου απόδοσης του ανωτέρω φόρου ή άλλου 
φόρου/τέλους, η τιμολογιακή πολιτική μας θα τροποποιηθεί αναλόγως.
 5.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ο Τουριστικός Οργανισμός μας, έχει την 
υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που διαθέτει στους 
ταξιδιώτες. Όμως, 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.) είτε σε περίπτωση αποκλεισμού (“εμπάργκο”) περιοχών 
εξ αιτίας τρομοκρατικών ενεργειών, απεργιών και άλλων αιτίων ανωτέρας βίας. Ο Τουριστικός Οργανισμός, 
δεν μπορεί να προβλέψει ή να ελέγξει οποιεσδήποτε καθυστερήσεις ναυλωμένων πτήσεων (charters) ή και 
δρομολογημένων αεροπλάνων ή πλοίων για τεχνικούς ή μετεωρολογικούς ή άλλους λόγους (και κατά συνέπεια 
οι ταξιδιώτες δεν θα πρέπει να προγραμματίζουν σημαντικές προσωπικές δραστηριότητες ή να συνδυάζουν 
άλλες μετακινήσεις, τις ημέρες των αναχωρήσεων/αφίξεων). Τονίζεται ότι, ο Τουριστικός Οργανισμός 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, ο Τουριστικός Οργανισμός μας 
δεν φέρει καμία ευθύνη για αποκατάσταση τυχόν ζημίας που προκλήθηκε από αυτές, όμως θα εξαντλήσει 
κάθε προσπάθεια για να συμπαρασταθεί και να φροντίσει τους ταξιδιώτες με κάθε τρόπο, χωρίς αυτό να 
στοιχειοθετεί γι’ αυτόν ευθύνη ή υποχρέωση κάλυψης των σχετικών έκτακτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει 
να καλυφθούν, όπως στις περιπτώσεις της ανωτέρας βίας, από τους ίδιους τους ταξιδιώτες. Εύλογα παράπονα 
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, πρέπει να αναφέρονται αμέσως και επί τόπου στο συνοδό (ή, ελλείψει αυτού, 
στον Οργανισμό μας), και στον παρέχοντα τη συγκεκριμένη υπηρεσία, εγγράφως. 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, ο Τουριστικός Οργανισμός μας δεν έχει υποχρέωση απάντησης σε οποιαδήποτε απαίτηση. 
Εάν προκύψουν ζημιές λόγω της μη εκτέλεσης ή της πλημμελούς εκτέλεσης παροχών του οργανωμένου 
ταξιδιού, η αποζημίωση στον πελάτη περιορίζεται σε ότι ορίζουν οι διεθνείς συμβάσεις που δεσμεύουν την 
χώρα και διέπουν τις εν λόγω παροχές. Ειδικότερα: H αποζημίωση που θεμελιώνεται από την μη εκτέλεση ή 
πλημμελή εκτέλεση των παροχών του οργανωμένου ταξιδιού, περιορίζεται μέχρι το διπλάσιο της αξίας στην 
κατ’ άτομο τιμή του ταξιδιού. Για να είναι δυνατή η πραγματοποίηση ενός οργανωμένου ταξιδιού, απαιτείται ο 
ελάχιστος αριθμός των 20 (είκοσι) συμμετεχόντων (μη συμπεριλαμβανομένων παιδιών κάτω των 12 ετών). Για 
τα μακρινά ταξίδια, ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων περιορίζεται στα 15 (δεκαπέντε) άτομα ή στον αριθμό 
που καθορίζεται από το πρόγραμμα της εκδρομής. Εφόσον ο αριθμός αυτός δεν συμπληρωθεί, το γραφείο 
μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το συγκεκριμένο ταξίδι, οφείλει δε να ενημερώσει τους πελάτες που 
είχαν δηλώσει συμμετοχή σε αυτό και να τούς επιστρέψει τα χρήματα που είχαν καταβάλει, χωρίς καμία 
άλλη υποχρέωση. Παροχές που δεν αναφέρονται στις περιγραφές των προγραμμάτων των οργανωμένων 
ταξιδιών ή που αναφέρονται ως προαιρετικές, είτε δεν προσφέρονται καθόλου από τον Τουριστικό Οργανισμό 
μας είτε διατίθενται με επιπλέον χρέωση πέραν των αναγραφόμενων τιμών, εφόσον τελικά καταστεί δυνατή 
η υλοποίησή τους. Ο Οργανισμός μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τις προαιρετικές εκδηλώσεις, οι οποίες 
πραγματοποιούνται από τους τοπικούς φορείς. Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας, ο Οργανισμός μας 
θα εκδώσει τα προβλεπόμενα εκ του νόμου φορολογικά παραστατικά, τα οποία θα παραλαμβάνονται από τα 
γραφεία μας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των οικονομικών υπηρεσιών (από Δευτέρα έως και Παρασκευή 
10:00-17:00).
6.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ  Επειδή στο οργανωμένο ταξίδι συμμετέχουν συνήθως και άλλα 
άτομα, είναι απαραίτητη η ανάλογη κοινωνική συμπεριφορά και η 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 κτλ.). Αν η καθυστέρηση ή η ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει σαν αποτέλεσμα περιοριστικών 
αναφερομένων την απώλεια 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. Ο Τουριστικός 
Οργανισμός μας, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον συνδράμει, χωρίς να έχει ή αναλαμβάνει 
ουδεμία 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 ποια ώρα και από ποιο αεροδρόμιο 
και σταθμό (terminal) αναχωρεί η πτήση σας. Σε περίπτωση που ταξιδιώτης διακόψει το ταξίδι του με δική 
του απόφαση και αποχωριστεί από την ομάδα, δεν δικαιούται καμία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και 
η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησής του εκτός ομάδας βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον 
ίδιο. Κατά τον ίδιο τρόπο, το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για υπηρεσίες του οργανωμένου ταξιδιού 
οι οποίες δεν παρασχέθηκαν στον ταξιδιώτη από δική του αμέλεια ή ευθύνη, λόγω ασθένειάς του ή αιφνίδιου 
ατυχήματός του. Σε περίπτωση που ο πελάτης κωλύεται να συμμετάσχει στο οργανωμένο ταξίδι στο οποίο έχει 
κρατήσει θέση, μπορεί να εκχωρήσει (ενημερώνοντας εγγράφως προς τούτο τον Οργανισμό μας) την κράτησή 
του σε άλλο άτομο, το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο συγκεκριμένο ταξίδι, το αργότερο 7 
ημέρες πριν από την έναρξη των ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ενώ για τις θαλάσσιες μεταφορές η αντίστοιχη 
προθεσμία είναι 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την αναχώρηση. Ο αντικαταστάτης (εκδοχέας) και ο αρχικός 
συμμετέχων (εκχωρών) ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον έναντι του Ταξιδιωτικού Οργανισμού μας, 
να καταβάλλουν σε αυτόν το τυχόν οφειλόμενο υπόλοιπο του ποσού, καθώς και τα ενδεχόμενα πρόσθετα έξοδα 
της εκχώρησης αυτής. Διευκρινίζεται ότι η όποια τυχόν αλλαγή θα πρέπει να είναι ακριβώς εντός του ιδίου 
πλαισίου και θα είναι αποδεκτή εφόσον όλοι οι προσφέροντες υπηρεσίες στο οργανωμένο ταξίδι (εμπορικές 
εταιρείες, ξενοδοχεία κτλ.) αποδέχονται τις αλλαγές. Οι ταξιδιώτες είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις των 
παιδιών που συνοδεύουν και οφείλουν να τα εποπτεύουν ανελλιπώς καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού για την 
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ασφάλεια και τη συμπεριφορά τους. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των αερομεταφορέων, πρέπει να επισημανθεί 
ότι δεν επιτρέπεται η αλλαγή των προσωπικών στοιχείων του επιβάτη, αλλά μόνο η ακύρωση της υπάρχουσας 
κράτησης και η κράτηση νέας θέσης, εφόσον αυτό κατά περίπτωση είναι δυνατόν και με το ανάλογο κόστος. 
Ο Τουριστικός Οργανισμός μας δεν φέρει 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. Στην περίπτωση των αεροπορικών εισιτηρίων τα οποία 
έχουν εκδοθεί μετ' επιστροφής ή πολλαπλών διαδρομών δεν είναι πάντοτε εφικτή η χρήση μεμονωμένων 
σκελών του εισιτηρίου. Ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με τον ταξιδιωτικό οργανισμό, ώστε να 
ενημερωθεί για την πολιτική που εφαρμόζει η κάθε αεροπορική εταιρεία.
7.  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ/ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  Όλες οι πληροφορίες, που αφορούν 
στη κατηγοριοποίηση ή την κατάταξη των ξενοδοχείων και των καταλυμάτων που αναφέρονται στα προγράμματα 
των οργανωμένων ή πωλούμενων ταξιδιών μας, είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία του κάθε κράτους 
για την τουριστική κατάταξη των ξενοδοχείων και καταλυμάτων, η οποία ενδέχεται να διαφέρει από χώρα 
σε χώρα. Τα δωμάτια των περισσότερων ξενοδοχείων φιλοξενούν δύο κρεβάτια ή ένα ημίδιπλο. 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 ή πτυσσόμενο. Τα δωμάτια παραδίδονται 
από το ξενοδοχείο συνήθως μεταξύ 14:00-16:00 και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 10.00 - 1200 της 
ημέρας αναχώρησης (ανάλογα με τη πολιτική του κάθε Ξενοδοχείου). Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μπείτε 
νωρίτερα στο δωμάτιο ή να αναχωρήσετε αργότερα, θα πρέπει να καταβάλετε τη σχετική επιβάρυνση (εφόσον 
υπάρχει ανάλογη διαθεσιμότητα). Αν, λόγω απρόβλεπτων δυσχερειών, o διοργανωτής του ταξιδιού αναγκαστεί 
να αλλάξει ξενοδοχείο με άλλο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, ο Ταξιδιωτικός Οργανισμός δεν υποχρεούται 
άλλης αποζημίωσης προς τους ταξιδιώτες. Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στο ξενοδοχείο, μετά 
την ημέρα ή την ώρα της προγραμματισμένης άφιξης του ταξιδιώτη, και εφόσον αυτός δεν έχει ενημερώσει 
εγκαίρως σχετικά το ξενοδοχείο, αυτό έχει δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει το δωμάτιο 
για όλη την περίοδο της κράτησης, εάν τού ζητηθεί. Στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων, ο Οργανισμός 
μας 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 ο Οργανισμός μας να φέρει ουδεμία περαιτέρω ευθύνη ή υποχρέωση. 
Στα ταξίδια με πούλμαν στις εκδρομές της Ελλάδας οι θέσεις δίνονται με σειρά εγγραφής και δεν αλλάζουν 
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ενώ στις εκδρομές του εξωτερικού αλλάζουν καθημερινά. Το κάπνισμα στο 
πούλμαν απαγορεύεται. Η χρονική διάρκεια μιας ολοήμερης επίσκεψης/εκδρομής δεν υπερβαίνει τις εννέα 
(9) συνολικά ώρες, υπολογιζόμενης πάντα από την αναχώρηση έως και την επιστροφή στο ξενοδοχείο. Η 
χρονική διάρκεια επίσκεψης/εκδρομής μισής μέρας δε θα υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ώρες, υπολογιζόμενη 
πάντα από την αναχώρηση έως και την επιστροφή στο ξενοδοχείο. Οι αεροπορικές εταιρείες, για τους δικούς 
τους λόγους, ορισμένες φορές, ναυλώνουν για δικές τους πτήσεις αεροπλάνα άλλης αεροπορικής εταιρείας. Η 
περίπτωση αυτή δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης του ταξιδιού από τον πελάτη ή διεκδίκηση τυχόν αποζημίωσης.
Συνιστούμε να μην αφήνετε εκτεθειμένα και να επιτηρείτε συνεχώς όλα τα προσωπικά σας είδη (πχ κινητά 
τηλέφωνα κτλ.) σε οποιονδήποτε χώρο είτε βρίσκεστε σε ξενοδοχείο, πλοίο, αεροπλάνο κλπ. Ειδικότερα στα 
ξενοδοχεία, είναι διεθνής πρακτική να μην αναλαμβάνουν ευθύνη για χρήματα ή τιμαλφή που αφήνει κανείς 
στο δωμάτιο. Για τέτοιες περιπτώσεις συχνά υπάρχουν μικρά χρηματοκιβώτια.
8. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ,ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ Για όλα τα ταξίδια στο 
εξωτερικό απαιτείται διαβατήριο το οποίο να έχει εκδοθεί μετά το έτος 2006. Το διαβατήριο θα πρέπει 
να ισχύει για όσο χρόνο μετά την προγραμματισμένη ημερομηνία επιστροφής καθορίζεται από τις χώρες 
προορισμού. Οι χώρες της ζώνης Schengen δέχονται και τις νέου τύπου νέες, με λατινικούς χαρακτήρες, 
αστυνομικές ταυτότητες. Ο Τουριστικός Οργανισμός μας, παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσον 
αφορά στα ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα που απαιτούνται για Έλληνες υπηκόους, για κάθε ταξίδι και 
προορισμό και την έκδοσή ή/και θεώρησή τους, αλλά (ακόμη και αν παράσχει κάποια βοήθεια στη σχετική 
διαδικασία) επουδενί ευθύνεται για τυχόν μη έκδοση ή μη θεώρηση αυτών από τις αρμόδιες αρχές, στις 
οποίες πρέπει να απευθυνθεί ο ταξιδιώτης, όπως επίσης δεν ευθύνεται σε περίπτωση που η ισχύς της visa 
είναι μικρότερη από τη διάρκεια του ταξιδιού (ήτοι δεν συμπίπτουν οι ημερομηνίες) ή σε περίπτωση που 
ζευγάρι ταξιδιωτών έχουν διαφορετική υπηκοότητα μεταξύ τους, εκτός Schengen. Ειδικά οι υπήκοοι άλλων 
χωρών, που είναι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων, πρέπει να ενημερώνουν σχετικά 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 ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για τις χώρες που 
θα διέλθουν ή στις οποίες θα ταξιδέψουν, καθώς και για την επανείσοδό τους στην Ελλάδα ή στη χώρα που 
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 τελών. Κάθε ταξιδιώτης 
είναι υπεύθυνος για την ισχύ και εγκυρότητα, την εξασφάλιση και τη φύλαξη των ταξιδιωτικών εγγράφων του 
που απαιτούνται για το ταξίδι του. Ο ταξιδιώτης έχει την ευθύνη της φύλαξης των εισιτηρίων και εν γένει όλων 
των ταξιδιωτικών εγγράφων καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όσον αφορά στα 
ταξιδιωτικά έγγραφα των ανηλίκων καθώς πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτουν διαβατήριο. Στην περίπτωση 
εκείνη κατά την οποία οι ανήλικοι δεν συνοδεύονται από τους γονείς τους, θα πρέπει να έχει παραδοθεί 
στους συνοδούς επικυρωμένη εξουσιοδότηση των γονέων. Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να συμμορφώνεται 
προς τις εθνικές διατάξεις και κανονισμούς καθώς και τις υποδείξεις των εθνικών αρχών. Ο Οργανισμός 
μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση κατά την οποία ο ταξιδιώτης αντιμετωπίσει ποινική δίωξη, κληθεί 
να παρασταθεί ενώπιον αρχής, συλληφθεί από τις τοπικές αρχές κτλ. Ο Οργανισμός μας παρέχει όλες τις 
πληροφορίες για τυχόν απαραίτητους εμβολιασμούς ή άλλες φαρμακευτικές προφυλάξεις για τις περιοχές 
τροπικών ή άλλων επιδημιών. Λόγω της εμπιστευτικότητας των ιατρικών προσωπικών δεδομένων - ευαίσθητα 
προσωπικά δεδομένα -, την ευθύνη ν’ απευθυνθεί σχετικά στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές έχει ο μόνο 
ο ίδιος ο ταξιδιώτης. Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να ενημερωθεί εγκαίρως από τα κατά τόπους υγειονομικά 
γραφεία για τους υγειονομικούς κανονισμούς εκάστης χώρας, καθώς και για τα εμβόλια ή τα φάρμακα τα 
οποία πρέπει ενδεχομένως να προμηθευτεί. Οι πελάτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας θα πρέπει 
λαμβάνουν τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού τους για να ταξιδέψουν, προσκομίζοντας ιατρική βεβαίωση ή 
υπεύθυνη δήλωση ότι μπορεί να ταξιδέψει ακίνδυνα. Ο Οργανισμός μας δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη 
για αρρώστια, τραυματισμό, απώλεια ζωής, ατύχημα ή άλλο έκτακτο περιστατικό υγείας κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού. Σε περίπτωση επέλευσης ενός ανάλογου συμβάντος, ο Οργανισμός κατά το μέτρο του δυνατού θα 
προσπαθήσει να συμπαρασταθεί στον παθόντα, δεν υπέχει όμως υποχρέωση κάλυψης κανενός απολύτως 
σχετικού εξόδου και αλλαγής του προγράμματος του ταξιδιού, το οποίο θα συνεχιστεί ομαλά. 
9. ΑΣΦΑΛΙΣΗ Ο Οργανισμός μας έχει συνάψει για κάθε εκδρομή που διοργανώνει ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης με Ασφαλιστική εταιρεία. Ο αριθμός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και 
τα στοιχεία της ασφαλιστικής εταιρείας αναγράφονται στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού. Το ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, την περίπτωση αφερεγγυότητας του διοργανωτή, καλύπτοντας όλους 
τους ταξιδιώτες ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους, τον τόπο αναχώρησης ή τον τόπο πώλησης του της 
ταξιδιωτικής υπηρεσίας. Επίσης είναι σε ισχύ υπέρ των ταξιδιωτών ασφαλιστήριο συμβόλαιο που καλύπτει 
ταξιδιωτική ασφάλιση ατυχημάτων, ιατροφαρμακευτικές/νοσοκομειακές δαπάνες από ατύχημα, απώλεια και 
καθυστέρηση αποσκευής, έξοδα επίσπευσης ταξιδιού, καθώς και τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών συνεπεία 

τραυματισμού ή ασθένειας και άλλες καλύψεις, για άτομα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας. 
Αντιθέτως, για τα άτομα άνω των 75 ετών υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο καλύψεων ταξιδιωτικής ασφάλισης, 
που περιορίζεται στις περιπτώσεις: Έξοδα επαναπατρισμού μόνον από ατύχημα ή θάνατο, απώλεια αποσκευών, 
προσωπική Αστική Ευθύνη ταξιδιώτη, έξοδα Α’ ανάγκης λόγω καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών άνω 
των 4 ωρών, έξοδα επίσπευσης ταξιδιού ή ακύρωση αν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προκύψει σοβαρό 
πρόβλημα υγείας σε μέλη της οικογένειάς του στην Ελλάδα, επιστροφή προκαταβολής (ακυρωτικές δαπάνες) 
σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στην εκδρομή λόγω θανάτου ή σοβαρού συμβάντος σε Β’ Βαθμού 
συγγένεια. Η εξαίρεση θα υφίσταται για οποιοδήποτε συμβάν αφορά τον ίδιο, θάνατος από ατύχημα, μόνιμη 
ολική ανικανότητα από ατύχημα, μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα % επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου 
ανά άτομο. 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”. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω ταξιδιωτική ασφάλιση είναι προαιρετική. Ο 
Οργανισμός συνιστά λοιπόν ανεπιφύλακτα στους ταξιδιώτες μια προαιρετική ασφάλιση με τις καλύψεις και τα 
ποσά που επιθυμούν, για ασφάλιση ζωής, ατυχημάτων, αποσκευών κτλ., δεδομένου ότι οι διεθνείς συμβάσεις 
περιορίζουν τις ευθύνες των μεταφορέων, την οποία μπορούν να αγοράσουν και από τα γραφεία μας με κόστος 
ειδικά διαμορφωμένο για αυτούς.
10. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ Οι αποσκευές μεταφέρονται με ευθύνη και φροντίδα των κατόχων τους, ανεξάρτητα της 
ύπαρξης ή όχι συνοδείας εκπροσώπων του Οργανισμού μας. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας, ισχύουν οι 
αντίστοιχες διεθνείς συνθήκες για κάθε μεταφορικό μέσον και για τα ξενοδοχεία και η ευθύνη στην περίπτωση 
αυτή, περιορίζεται στα προβλεπόμενα από τις συνθήκες αυτές. Ο Οργανισμός μας δεν φέρει καμία ευθύνη για 
το περιεχόμενο των αποσκευών.
Στα αεροπορικά ταξίδια, επιτρέπεται μόνο 1 αποσκευή ανά επιβάτη, με μέγιστο συνήθως βάρος τα 20 κιλά. 
Σε περίπτωση που προκύψουν επιπλέον έξοδα, λόγω μεγαλύτερου βάρους αποσκευών από το επιτρεπόμενο, 
αυτά βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ταξιδιώτη και πληρώνονται επί τόπου στο αεροδρόμιο. Σημειώνεται 
επίσης ότι οι αεροπορικές εταιρείες επιτρέπουν στην καμπίνα των επιβατών μόνο μία χειραποσκευή μικρών 
διαστάσεων (περίπου 50x40x25). Ο ταξιδιώτης είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις, 
τους κανονισμούς και την εν γένει πολιτική της αεροπορικής εταιρίας στο θέμα των υπέρβαρων αποσκευών 
για το οποίο αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η εκάστοτε αεροπορική εταιρία και ως εκ τούτου ο Οργανισμός δεν 
φέρει απολύτως καμία ευθύνη επί αυτού. Σε περίπτωση δε φθοράς ή απώλειας, ισχύει ο Κανονισμός της IATA..
11.  ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ Ακυρώσεις συμμετοχής από την πλευρά του ταξιδιώτη γίνονται μόνο εγγράφως προς το 
γραφείο μας και, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της κράτησης (και εφόσον δεν είναι δυνατή η εκχώρηση 
της κράτησής του σε άλλο άτομο με τις προϋπόθεσης που αναφέρονται στο Άρθρο 6 των Γενικών όρων 
συμμετοχής), υπόκεινται στα παρακάτω ακυρωτικά τέλη κατ’ άτομο, ανάλογα με τη χρονική στιγμή κατά την 
οποία γίνεται η ακύρωση, ενώ είναι ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους 
ταξιδιώτες ή όχι:
Για ταξίδια σε Ελλάδα και εξωτερικό (και εφόσον δεν υφίσταται διαφορετική ακυρωτική πολιτική από τον 
μεταφορέα ή το ξενοδοχείο), εκτός των “μακρινών” ταξιδιών και ταξιδιών στη Ρωσική Ομοσπονδία:
• Έως και 45 ημέρες πριν από την αναχώρηση: 50 € για ταξίδια στην Ελλάδα και 150 € για ταξίδια στο 
εξωτερικό, κατ’ άτομο, για διαχειριστικά έξοδα.
• Από 44 έως και 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση: 40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
• Από 29 έως και 14 ημέρες πριν από την αναχώρηση: 75% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
• Από 13 ημέρες πριν την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση (non show - μη εμφάνιση): 100% της 
συνολικής αξίας του ταξιδιού.
Για τις κρουαζιέρες ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων της κάθε 
εταιρείας που ισχύουν για κάθε εκδρομή - κρουαζιέρα.
Για τα ατομικά / μεμονωμένα ταξίδια ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρώσεων σύμφωνα με τους όρους του κάθε 
ναύλου των αεροπορικών εταιριών καθώς και την πολιτική για θέματα ακυρώσεων του εκάστοτε ξενοδοχείου.
Σε περιπτώσεις μη επιστρέψιμων ναύλων (εντός ή εκτός Ελλάδος), τα ακυρωτικά φθάνουν ακόμη και το 100%, 
όπως καθορίζεται από την αεροπορική ή ακτοπλοϊκή εταιρεία και αναφέρεται στο πρόγραμμα της εκδρομής 
ή την προσφορά.
Για τα χαρακτηριζόμενα από τα σχετικά προγράμματα του Γραφείου μας ως “μακρινά” ταξίδια καθώς και για 
ταξίδια στη Ρωσική Ομοσπονδία, τα ακυρωτικά τέλη έχουν ως εξής:
• Έως 2 μήνες πριν από την αναχώρηση, το σύνολο της προκαταβολής (40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού) 
για διαχειριστικά έξοδα.
• Έως 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση, το 50% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
• 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση (non show - μη εμφάνιση) το 100% της 
συνολικής αξίας του ταξιδιού.
Τα παραπάνω ισχύουν ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία ο πελάτης δεν συμμετέχει σε όλες τις 
εκδηλώσεις του προγράμματος ή/και χρησιμοποιεί δικό του μεταφορικό μέσο (και εφόσον δεν υφίσταται 
διαφορετική ακυρωτική πολιτική από τον μεταφορέα ή το ξενοδοχείο).
Για αναχωρήσεις σε εορταστικές περιόδους, περιόδους εκθέσεων αθλητικών ή καλλιτεχνικών γεγονότων, 
κρουαζιέρες ή ταξίδια που πραγματοποιούνται με ειδικά ναυλωμένες πτήσεις ή πλοία, οι παραπάνω 
αναφερόμενες χρονικές περίοδοι ακύρωσης πιθανόν να είναι μεγαλύτερες και τα ποσοστά παρακρατήσεων 
υψηλότερα, όπως αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα της συγκεκριμένης εκδρομής.
Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από το χρόνο της εγγραφής ή από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα 
ποσά από τους ταξιδιώτες ή όχι. Στην περίπτωση που ένα από τα δύο άτομα που έχουν επιλέξει να διαμείνουν 
ή διαμένουν σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει τη συμμετοχή του, θα καταβάλει τα ανάλογα ακυρωτικά τέλη. Εφ’ 
όσον τα παραπάνω ακυρωτικά τέλη δεν ισούνται με το 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, το άτομο που 
θα ταξιδέψει τελικά, θα πληρώσει και τη διαφορά του δωματίου του, καθώς θα διαμείνει αναγκαστικά σε 
μονόκλινο.
Σε περίπτωση ματαίωσης του ταξιδιού εκ μέρους του Τουριστικού Οργανισμού ακολουθούνται οι εξής 
προθεσμίες ενημέρωσης του Ταξιδιώτη:
• 20 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης, όταν το ταξίδι διαρκεί πάνω από 6 ημέρες,
• 7 ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης, όταν το ταξίδι διαρκεί μεταξύ δύο και έξι ημερών,
• 48 ώρες πριν από την ημερομηνία αναχώρησης, όταν το ταξίδι διαρκεί λιγότερο από δύο ημέρες 
12.  ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Φροντίζουμε να είμαστε εναρμονισμένοι με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο 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. Ενημερωθείτε εκτενέστερα 
από την ιστοσελίδα μας (https://www.manessistravel.gr/el/politiki-aporritou). Ο Τουριστικός Οργανισμός και ο 
ταξιδιώτης δεσμεύονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού. Σε περίπτωση αποτυχίας των σχετικών προσπαθειών, τα μέρη δεσμεύονται 
να απευθυνθούν στην Επιτροπή Φιλικής Επίλυσης Διαφορών του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και 
Ταξιδιωτικών Γραφείων και να ζητήσουν τη μεσολάβησή της. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, 
αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.
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