
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Οδικά  Πακέτα διακοπών στις Κυκλάδες  

Σαντορίνη Πάρος Νάξος  Τήνος  
Σύρος Μύκονος Μήλος Ιός Άνδρος 

Καλοκαίρι 2020   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
➢ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.ΠΕΡΙΟΔΟΥ    : 28/06, 03/07, 08/07, 01/09, 06/09 
➢ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Β.ΠΕΡΙΟΔΟΥ    : 13/07, 18/07, 22/08, 27/08 
➢ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Γ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ       : 23/07, 28/07, 02/08, 07/08, 12/08, 17/08   

 

 
ΚΑΤΑΛΥΜΑ 

 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Α.ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β.ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ.ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΤΡΙΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΤΡΙΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΤΡΙΚΛΙΝΟ 

STRATOS APT 
GARDEN 

Στην Παροικιά. Διαθέτει 
ψυγείο,κουζινάκι,TV,A/C,WIfi 269 € 259 € 279 € 269 € 319 € 309 € 

STRATOS APT 
BALCONY 

Στην Παροικιά. Διαθέτει 
ψυγείο,κουζινάκι,TV,A/C,WIfi 289 € 279 € 299 € 289 € 349 € 329 € 

STRATOS APT 
SEA VIEW 

Στην Παροικιά. Διαθέτει 
ψυγείο,κουζινάκι,TV,A/C,WIfi 329 € 309 € 339 € 319 € 389 € 359 € 

VILLA IRENA 
Στη Νάουσσα.Διαθέτει 
πισίνα,ψυγείο, TV,A/C,WIfi 

299 € 289 € 379 € 369 € 409 € 399 € 

POLOS HOTEL 
Στην Παροικιά.Διαθέτει 
ψυγείο,σεσουαρ,TV,A/C,Wifi  

309 € 289 € 329 € 299 € 339 € 309 € 

DILION HOTEL 
Στην Παροικιά.Διαθέτει 
ψυγείο,σεσουαρ,TV,A/C,Wifi 

309 € 289 € 349 € 319 € 379 € 339 € 

NIKOLAS HOTEL 
Στην Παροικιά.Διαθέτει 
ψυγείο,TV,A/C,Wifi ,ΠΡΩΙΝΟ  

309 € 299 € 389 € 359 € 439 € 409 € 

DAMIAS VILLAGE 
Στην Παροικιά. Διαθέτει 
ψυγείο,κουζινάκι,TV,A/C,WIfi 

319 € 299 € 359 € 319 € 389 € 349 €  

BILIA HOTEL 
Στη Νάουσσα.Διαθέτει 
πισίνα,ψυγείο, TV,A/C,WIfi 

329 € 319 € 409 € 369 € 419 € 379 € 

RALLIS APT 
Στη Νάουσσα.Διαθέτει 
,ψυγείο, TV,A/C,WIfi 

339 € 319 € 369 € 349 € 389 € 369 € 

VILLA KATERINA 
Στην Παροικιά. Διαθέτει 
πισίνα, ψυγείο,TV,A/C,WIfi 

349 € 309 € 369 € 319 € 389 € 329 € 

ALKYON HOTEL 
Στην Παροικιά. Διαθέτει, 
μπαλκόνι,ψυγείο,TV,A/C,WIfi 
ΠΡΩΙΝΟ 

349 € 309 € 399 € 359 € 409 € 359 € 

VILLA KELLY 
Στη Νάουσσα.Διαθέτει 
πισίνα,,ψυγείο, TV,A/C,WIfi 

359 € 309 € 369 € 319 € 429 € 399 € 

ERI HOTEL 
Στην Παροικιά. Διαθέτει, 
πισίνα,ψυγείο,TV,A/C,WIfi 
ΠΡΩΙΝΟ 

359 € 319 € 439 € 369 € 449 € 379 € 

PANDROSSOS 
HOTEL 

Στην Παροικιά. Διαθέτει 
πισίνα,ψυγείο,TV,A/C,WIfi 
ΠΡΩΙΝΟ 

369 € 339 € 399 € 359 € 439 € 379 € 

VASILIS ROOMS 
Στη Νάουσσα.Διαθέτει 
,ψυγείο, TV,A/C,WIfi 

369 € 349 € 379 € 359 € 389 € 369 € 

MARINERO 
HOTEL 

Στη Νάουσσα  ΠΡΩΙΝΟ 
πισίνα,ψυγείο,TV,A/C,WIfi 369 € 349 € 399 € 369 € 429 € 389 € 

 

Πάρος 7 Ημέρες – 5 διανυκτερεύσεις  



 
 
 

 
 
 
 

➢ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.ΠΕΡΙΟΔΟΥ    : 28/06, 03/07, 08/07, 01/09, 06/09 
➢ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Β.ΠΕΡΙΟΔΟΥ    : 13/07, 18/07, 22/08, 27/08 
➢ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Γ .ΠΕΡΙΟΔΟΥ       : 23/07, 28/07, 02/08, 07/08, 12/08, 17/08   

 

 
ΚΑΤΑΛΥΜΑ 

 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Α.ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β.ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ.ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΤΡΙΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΤΡΙΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΤΡΙΚΛΙΝΟ 

REA HOTEL 
GARDEN  

Στη Xώρα.A/C,TV,ψυγείο, 
σεσουάρ,Wifi 269 € - 289 € - 299 € - 

REA HOTEL 
STANDARD 

Στη Xώρα.A/C,TV,ψυγείο, 
σεσουάρ,Wifi 299 € - 329 € - 349 € - 

STUDIOS REA  
SUN GARDEN  

ΣτηXώρα.A/C,TV,ψυγείο, 
σεσουάρ,Wifi,κουζινάκι  299 € 269 € 309 € 279 € 319 € 289 € 

STUDIOS REA  
SUN STANDARD 

Στη Xώρα.A/C,TV,ψυγείο, 
σεσουάρ,Wifi,κουζινάκι 309 € 299 € 359 € 319 € 389 € 339 €  

BARBOUNI 
HOTEL ROOMS 

Στη Χώρα 200m από την παραλία 
του Αγ.Γεωργίου A/C,TV,ψυγείο 289 € 269 € 319 € 289 € 339 € 299 € 

BARNOUNI 
HOTEL STUDIOS 

Στη Χώρα 200m από την παραλία 
του Αγ.Γεωργίου A/C,TV,ψυγείο 
κουζινάκι  

309 € 279 € 339 € 299 € 359 € 319 € 

VAKHOS HOTEL  Στη Χώρα πλαζ Αγ.Γεωργίου  
A/C,TV,ψυγείο 

299 € - 319 € - 329 € - 

SPHINX HOTEL  Στο κέντρο της Νάξου 
A/C,TV,ψυγείο,Wifi 

309 € 289 € 359 € 339 € 409 € 389 € 

CORONIS HOTEL  Στη Xώρα.A/C,TV,ψυγείο, 
σεσουάρ,Wifi, ΠΡΩΙΝΟ 

349 € 309 € 399 € 349 € 409 € 359 € 

KYMATA HOTEL  Στη Xώρα.A/C,TV,ψυγείο,,Wifi, 
ΠΡΩΙΝΟ 

349 € 319 € 409 € 389 € 419 € 399 € 

MARE NAXIA 
BOUTIQUE  

Στη Xώρα.A/C,TV,ψυγείο, 
σεσουάρ,Wifi, πισίνα  349 € 329 € 379 € 359 € 469 € 439 €  

 
 

Νάξος   7 Ημέρες – 5 Διανυκτερεύσεις  



 
 
 
 
 
 

➢ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.ΠΕΡΙΟΔΟΥ    : 28/06, 03/07, 08/07, 01/09, 06/09 
➢ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Β.ΠΕΡΙΟΔΟΥ    : 13/07, 18/07, 22/08, 27/08 
➢ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Γ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ       : 23/07, 28/07, 02/08, 07/08, 12/08, 17/08   

 
 

 
ΚΑΤΑΛΥΜΑ 

 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Α.ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β.ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ.ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΤΡΙΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΤΡΙΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΤΡΙΚΛΙΝΟ 

PORTO PERISSA 
HOTEL  

Στην Περίσσα Πισίνα,A/C,ΤV, 
ψυγείο,Wifi, ΠΡΩΙΝΟ 329 € 279 € 379 € 349 € 389 € 359 € 

SANTA ELENA 
HOTEL  

Στο Καμάρι Πισίνα,A/C,ΤV, 
ψυγείο,Wifi, σεσουάρ.  349 € - 369 € - 379 € - 

STAR HOTEL 
Στο Μεγαλοχώρι  Πισίνα,A/C,ΤV, 
ψυγείο,Wifi, σεσουάρ ΠΡΩΙΝΟ 

359 € 329 € 399 € 359 € 439 € 379 € 

CYCLADES 
HOTEL  

Στον Καρτεράδο Πισίνα,A/C,ΤV, 
ψυγείο,Wifi, ΠΡΩΙΝΟ 369 € 349 € 379 € 359 € 399 € 369 € 

AMARYLLIS 
HOTEL 

Στην Περίσσα Πισίνα,A/C,ΤV, 
ψυγείο,Wifi, σεσουάρ,ΠΡΩΙΝΟ 379 € 349 € 449 € 409 € 459 € 419 € 

NIKOLAS HOTEL 
Στον Καρτεράδο Πισίνα,A/C,ΤV, 
ψυγείο,Wifi, ΠΡΩΙΝΟ 

389 € - 429 € - 439 € - 

NEW HAROULA 
HOTEL 

Στα Φηρα. Πισίνα,A/C,ΤV, 
ψυγείο,Wifi,ΠΡΩΙΝΟ 469 € 419 € 479 € 429 €  489 € 439 € 

 
 
 
 

                                                                                    Σαντορίνη  
                              7 Ημέρες – 5 Διανυκτερεύσεις 

Ένα υπέροχο δείγμα φυσικής ομορφίας. Είναι το νησί με μακρόχρονη ιστορία και η σπάνια 
μορφολογική της δομή λόγω του ηφαιστείου, την καθιστά μοναδική. Ο επισκέπτης  μπορεί 
ακόμα να θαυμάσει την  σπάνια πανοραμική θέα στην Καλντέρα και μοναδικά ειδυλλιακά 
ηλιοβασιλέματα. Η Σαντορίνη είναι επίσης γνωστή για την έντονη νυχτερινή της ζωή με 
αμέτρητα μπαρ,club και εστιατόρια. 



 
 
 
 
 

➢ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.ΠΕΡΙΟΔΟΥ    : 28/06, 03/07, 08/07, 01/09, 06/09 
➢ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Β.ΠΕΡΙΟΔΟΥ    : 13/07, 18/07, 22/08, 27/08 
➢ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Γ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ       : 23/07, 28/07, 02/08, 07/08, 12/08, 17/08   

 

 
ΚΑΤΑΛΥΜΑ 

 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Α.ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β.ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ.ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΤΡΙΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΤΡΙΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΤΡΙΚΛΙΝΟ 

EN ERMOUPOLI  Στη Χώρα, ψυγείο, A/C, TV, 
σεσουαρ,Wifi  

289 € 259 € 299 € 269 € 309 € 279 € 

VAPORIA SYROS Στην Ερμούπολη ψυγείο, A/C, 
TV, σεσουαρ,Wifi 

299 € - 319 € - 329 € - 

OMIROS HOTEL Στην Ερμούπολη ψυγείο, A/C, 
TV, σεσουαρ,Wifi ,ΠΡΩΙΝΟ 

309 € 299 € 319 € 309 € 329 € 319 € 

MAVRIKAKIS 
STUDIOS 

Στην Ερμούπολη ψυγείο, A/C, 
TV, Wifi 

309 € - 319 € - 329 € - 

MAISTRALI 
HOTEL  

Στο κόλπο του Γαλησσά, 
A/C,TV,ψυγείο,ΠΡΩΙΝΟ  

319 € - 339 € - 359 € - 

NISAKI HOTEL  Στον παραθαλάσσιο δρόμο της 
Σύρου ψυγείο, A/C, TV, 
Wifi,ΠΡΩΙΝΟ  

349 € 309 € 359 € 319 € 369 € 329 € 

DIOGENIS HOTEL  Στη Χώρα, ψυγείο, A/C, 
TV,,Wifi, ΠΡΩΙΝΟ 

359 € 329 € 369 € 339 € 379 € 349 € 

PALLADION 
HOTEL  

Στην Ερμούπολη ψυγείο, A/C, 
TV, Wifi,ΠΡΩΙΝΟ 

369 € - 379 € - 389 € - 

HERMES HOTEL  Στην Ερμούπολη ψυγείο, A/C, 
TV, σεσουαρ,Wifi ,ΠΡΩΙΝΟ 

379 € 369 €  389 € 379 € 399 € 389 € 

 
 
 

Σύρος 7 ημέρες – 5 διανυκτερεύσεις  

 

Η πρωτεύουσα της κομψότητας και της αρχοντίας,σύμφωνα 
 με τον περιηγητή Θεόφιλο Γκοτιέ, δεν θα μπορούσε να 
 είναι άλλη από την επιβλητική Σύρο. Αριστοκρατική και 
 περήφανη  μαγεύει τον επισκέπτη που θα βρεθεί κοντά της.  



 
 
 
 
 
 

➢ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.ΠΕΡΙΟΔΟΥ    : 28/06, 03/07, 08/07, 01/09, 06/09 
➢ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Β.ΠΕΡΙΟΔΟΥ    : 13/07, 18/07, 22/08, 27/08 
➢ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Γ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ       : 23/07, 28/07, 02/08, 07/08, 12/08, 17/08   
➢  

 
ΚΑΤΑΛΥΜΑ 

 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Α.ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β.ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ.ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΤΡΙΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΤΡΙΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΤΡΙΚΛΙΝΟ 

ANEROUSSES 
HOTEL  

Στον Αδάμα,σεσουάρ 
A/C,ψυγείο,TV,κουζινάκι,Wifi 

319 € 299 € 379 € 349 € 419 € 379 € 

THALASOPETRA 
Στην Αγ.Κυριακή a/c,ψυγείο, 
Wifi,Tv  

329 € - 359 € - 399 € - 

GLARAKIA 
APARTMENTS  

Στον Αδάμα,σεσουάρ 
A/C,ψυγείο,TV, Wifi 

359 € 329 € 419 € 379 € 459 € 399 € 

ADAMAS  
HOTEL  

Στον Αδάμα,σεσουάρ 
A/C,ψυγείο,TV, Wifi 

359 € 339 € 419 € 379 € 499 € 439 € 

GLARONISIA 
HOTEL 

Στην Πολλώνια , σεσουάρ 
πισίνα,a/c, tv,ψυγείο 
κουζινάκι,wifi 

399 € - 429 € - 439 € - 

PORTIANI 
HOTEL 

Στον Αδάμα,σεσουάρ 
A/C,ψυγείο,TV,,Wifi ΠΡΩΙΝΟ 

439 € - 479 € - 499 €  - 

APOLLON 
HOTEL 

Στην Πολλώνια , σεσουάρ 
πισίνα,a/c, tv,ψυγείο 
κουζινάκι,wifi, ΠΡΩΙΝΟ 

489 € 429 € 529 € 469 €  539 € 479 € 

Οι παραπάνω τιμές είναι υπολογισμένες  με ταχύπλοα  

 
 
 
 
 
 

Μήλος      7Ημέρες – 5 διανυκτερεύσεις  

H Μήλος διαφέρει από τα άλλα κυκλαδίτικα νησιά, λόγω της ηφαιστειακής της 
μορφολογίας .Το ασυνήθιστο σχήμα του νησιού είναι αποτέλεσμα της ηφαιστειακής 
δραστηριότητας στη θαλάσσια περιοχή του λιμανιού Αδάμαντα. Σπάνιοι 
γεωμορφολογικοί σχηματισμοί, έντονα χρώματα, πολύχρωμα  βραχάκια και λευκές 
αμμουδιές συνθέτουν την μοναδικότητα αυτού του νησιού. .    



 
 
 

 
➢ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.ΠΕΡΙΟΔΟΥ    : 28/06, 03/07, 08/07, 01/09, 06/09 
➢ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Β.ΠΕΡΙΟΔΟΥ    : 13/07, 18/07, 22/08, 27/08 
➢ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Γ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ       : 23/07, 28/07, 02/08, 07/08, 12/08, 17/08   

 

 
ΚΑΤΑΛΥΜΑ 

 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Α.ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β.ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ.ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΤΡΙΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΤΡΙΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΤΡΙΚΛΙΝΟ 

ARMADOROS 
HOTEL  

Στο Γιαλό , Πισινα A/C, 
TV,ψυγείο  399 € 369 € 409 € 379 €  419 € 389 € 

ACTEON HOTEL  Στη Χώρα, Α/C,TV, 
ψυγείο,σεσουάρ,Wifi 

399 € 399 € 409 € 409 € 419 € 419 € 

POSEIDON 
HOTEL 

Στη Χώρα, Α/C,TV, 
ψυγείο,σεσουάρ,Wifi,ΠΡΩΙΝΟ 489 € 449 € 499 € 459 € 519 € 469 € 

 

Οι παραπάνω τιμές είναι υπολογισμένες  με ταχύπλοα  

 
 
 

 

 
ΚΑΤΑΛΥΜΑ 

 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Α.ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β.ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ.ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΤΡΙΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΤΡΙΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΤΡΙΚΛΙΝΟ 

WINDMILLS 
ROOMS 

Στους Ανεμόμυλους 
A/C,TV,ψυγείο,Wifi 379 € 359 € 389 € 369 € 399 € 379 € 

MARIANNA 
HOTEL  

Στο Γλάστρο ,πισίνα,ψυγείο, 
A/C,TV,ψυγείο,Wifi 379 € - 409 € - 439 € - 

GIANNOULAKI 
HOTEL  

Στο Γλάστρο ,πισίνα,ψυγείο, 
A/C,TV,ψυγείο,Wifi,σεσουάρ 389 € 369 € 429 € 389 € 469 € 409 € 

 

Ίος                       7 ημέρες – 5 διανυκτερεύσεις  

Μύκονος  
7 Ημέρες – 5 Διανυκτερεύσεις  



 

 
 
 

 
ΚΑΤΑΛΥΜΑ 

 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Α.ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β.ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ.ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΤΡΙΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΤΡΙΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΤΡΙΚΛΙΝΟ 

GALAXY  
HOTEL  

Στο λιμάνι Γαύριο,A/C,TV,ψυγείο 229 € 209 € 249 € 229 € 259 € 239 € 

GALAXY HOTEL 
SEA VIEW 

Στο λιμάνι Γαύριο,A/C,TV,ψυγείο 249 € - 259 € - 269 € - 

OSTRIA 
STUDIOS 

Στο λιμάνι Γαύριο,A/C,TV,ψυγείο 269 € 249 € 309 € 279 € 319 € 289 € 

VILLA KORTHI Στη παραλία του Μύλου a/c, tv 
,wifi,ψυγείο 

279 € 259 € 289 € 269 € 299 € 279 € 

KYMOTHOI 
ROOMS  

1 κμ από το λιμάνι , πισίνα, 
a/c,tv,ψυγείο,Wifi, ΠΡΩΙΝΟ 

279 € 259 € 289 € 269 € 299 € 279 € 

ANDROS 
HOLIDAYS  

Στη παραλία στο Γαύριο α/c 
πισίνα,tv,wifi,ψυγείο,ΠΡΩΙΝΟ 

309 € 299 € 329 € 319 € 359 € 349 € 

 
 
 
 
 

 
ΚΑΤΑΛΥΜΑ 

 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

Α.ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β.ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ.ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΤΡΙΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΤΡΙΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛΙΝΟ 

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΤΡΙΚΛΙΝΟ 

FLORA APART Στη Χώρα a/c,tv,ψυγείο  259 € 249 € 269 € 259 € 279 € 269 € 

ASTERIA HOTEL Στο  N.λιμάνι a/c,tv,ψυγείο,Wifi 309 € 279 € 319 € 289 € 329 € 299 € 

BYZANTIO 
HOTEL  

Χώρα a/c,tv,ψυγείο,wifi,ΠΡΩΙΝΟ  319 € 289 € 329 € 299 € 339 € 309 € 

LITO HOTEL  Χώρα a/c,tv,ψυγείο,wifi,ΠΡΩΙΝΟ  319 € 289 € 329 € 299 € 339 € 309 € 

NAMA 
BOUTIQUE 

Χώρα a/c,tv,ψυγείο,wifi,ΠΡΩΙΝΟ  329 € 299 € 349 € 329 € 369 € 359 €  

 
➢ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.ΠΕΡΙΟΔΟΥ    : 28/06, 03/07, 08/07, 01/09, 06/09 
➢ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Β.ΠΕΡΙΟΔΟΥ    : 13/07, 18/07, 22/08, 27/08 
➢ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Γ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ       : 23/07, 28/07, 02/08, 07/08, 12/08, 17/08   

 

7 ημέρες – 5 διανυκτερεύσεις  

Άνδρος  

Τήνος  7 ημέρες – 5 διανυκτερεύσεις  



Βόλος  
23.45  

My Market    

 

 
 
 
 

  
 
  

 
  

 
 

 
 
 
 

 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ 

Πτολεμαΐδα 
20.00 

Δημαρχείο  

 

Κοζάνη  
20.30 

Δημαρχείο  

 

Λάρισα  22.30 
Κεντρική Πλατεία  

Οδός Κύπρου   

 
Λαμία  
01.30 

Καφέ Νέα Ρούμελη  

 

Οι παραπάνω τιμές  είναι κατά άτομο και περιλαμβάνουν:  
 
➢ Μεταφορές από την πόλη σας προς το λιμάνι του Πειραιά/ 

Ραφήνας και αντίστροφα κατά την επιστροφή με πολυτελή 
κλιματιζόμενο λεωφορείο.  

➢ Ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή για το νησί της επιλογής 
σας.  

➢ Διαμονή για πέντε (5) διανυκτερεύσεις στο κατάλυμα της 
επιλογής σας με την αντίστοιχη διατροφή όπου αναφέρεται.  
Η επιλογή των συνεργαζόμενων καταλυμάτων έχει γίνει 
σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτοκόλλα που έχουν τεθεί σε 
ισχύ.. 

 
Σημειώσεις :  

➢ Τετράκλινα δωμάτια κατόπιν ζήτησης.  
➢ Δεν συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ο οποίος 

καταβάλλεται κατά την άφιξη (pension έως 2* 0,50 € / 3* 
1,50 €/ 4* 3 € το δωμάτιο ανά διανυκτέρευση).  

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ  



(Σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2302, βάσει του Π.Δ. 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.Δ. 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. 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ) 

Είμαστε το Γραφείο Γενικού Τουρισμού με την επωνυμία Δ.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. και τον διακριτικό τίτλο «HERMES TOURS» με έδρα τη Κοζάνη(Ειρήνης 4), 

ΑΡ.ΜΗΤ.Ε. 05.18.Ε.61.00.00086.Υ.Ι., (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).  
ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ 

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. 

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.  
 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ 

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. 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.  
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ/ ΠΛΟΙΑ - ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

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. 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. 

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. Δ) 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. 


