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Κύθηρα
Γενέτειρα κατά τον Ησίοδο της θεάς Αφροδίτης, �ηγή έμ�νευσης του ζωγράφου Jean Antoine Watteau 

και του �οιητή Charles Baudelaire, �νοή έκφρασης για την ο�τική του Θ. Αγγελό�ουλου . . . 

Ένα νησί �ου η φύση �ροίκισε με μοναδικές ομορφιές. Κοιλάδες �ου καταλήγουν στη θάλασσα, βουνο�λαγιές ντυμένες 

στα �ράσινα και άλλες βραχώδεις και άγονες, τρεχούμενα νερά, μαγευτικές �αραλίες, όμορφα γραφικά χωριουδάκια, 

ντό�ιες νοστιμιές, αρχιτεκτονική �ου ακουμ�άει στην Ενετική τεχνοτρο�ία αλλά και σε στοιχεία της Κρήτης και της Μάνης . . .

 Ένας τό�ος �ου κρύβει �ολλά μυστικά και σας καλεί να τα ανακαλύψετε.

Τα Κύθηρα ή Τσιρίγο, το νοτιότερο σημείο των Ε�τανήσων, βρίσκονται στην είσοδο του Λακωνικού κόλ�ου. Διατηρούν 

έντονη τη νησιώτικη φυσιογνωμία τους, με την �αραδοσιακή αρχιτεκτονική να κυριαρχεί στους �ερισσότερους οικισμούς 

του νησιού, με τις βυζαντινές εκκλησίες και το ενετικό κάστρο �ου δεσ�όζει στο λόφο �άνω α�ό τη Χώρα.

Οι το�ικές γιορτές και τα �ανηγύρια �ου διοργανώνονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σας δίνουν την ευκαιρία να 

γνωρίσετε α�ό κοντά τις �τυχές της λαϊκής �αράδοσης των Κυθήρων η ο�οία �αραμένει μέχρι τις μέρες μας ζωντανή. Μη 

χάσετε τη γιορτή του Κρασιού στα Μητάτα, τα φημισμένα �ανηγύρια της Παναγιάς της Μυρτιδιώτισσας 

(24 Σε�τεμβρίου) και της Αγίας Ελέσας (1η Αυγούστου) κ.�.α.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ∆ΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ



Κύθηρα

1η ημέρα: ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ
Άφιξη στο αεροδρόμιο “Αλέξανδρος Ωνάσης¨ των Κυθήρων, 
ε�ιβίβαση στο λεωφορείο και άμεση αναχώρηση με �ροορισμό τα 
ξενοδοχεία διαμονής μας στην �εριοχή της Αγίας  Πελαγίας. Άφιξη μετά 
α�ό μια διαδρομή 40 �ερί�ου λε�τών, τακτο�οίηση στα δωμάτια και 
ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση. 

2η ημέρα: ΚΑΡΑΒΑ – ΑΡΩΝΙΑΔΙΚΑ – ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ – AΓ. 
ΠΕΛΑΓΙΑ 
Αναχώρηση το �ρωί α�ό την Αγία Πελαγία και μέσω μιας κατα�ράσινης 
διαδρομής θα φτάσουμε στο χωριό Καραβάς. Σύντομη στάση για 
φωτογραφίες και ε�ίσκεψη στον �αραδοσιακό φούρνο του χωριού. 
Συνεχίζουμε �ρος τον οικισμό «Αρωνιάδικα», έναν α�ό τους 5 
�αραδοσιακούς οικισμούς των Κυθήρων, ό�ου �ερ�ατώντας μέσα στα 
καλντερίμια και τα μικρά σοκάκια, θα θαυμάσουμε �αλαιά αρχοντικά 
και θα ξεναγηθούμε στην Κυθηραϊκή Αρχιτεκτονική. Συνεχίζοντας τη 
διαδρομή μας, φτάνουμε στο Μυλο�όταμο, ένα α�ό τα �αλαιότερα 
χωριά των Κυθήρων �ου έχει χαρακτηριστεί ε�ίσης, ως �αραδοσιακός 
οικισμός α�ό την Αρχαιολογική Υ�ηρεσία.  Ξεκινάμε την �εριήγησή μας 
με �ρώτο σταθμό τον οικισμό της Κάτω Χώρας Μυλο�οτάμου 
(�ερί�ατος 1.300 μέτρων): διασχίζοντας την �λατεία του οικισμού θα 
δούμε το Αγγλικό σχολείο και θα ε�ισκεφθούμε το Ενετικό Φρούριο, το 
ο�οίο κατοικούνταν μέχρι τη δεκαετία του 1950. Πανέμορφες 
�αραμένουν η κατα�ράσινη ρεματιά των νερόμυλων με τον 
καταρράκτη της ”Φόνισσας” να εντυ�ωσιάζει τους ε�ισκέ�τες του 
χωριού και η �λατεία με τα �λατάνια και το καμ�αναριό του Αγίου 
Χαραλάμ�ους. Eλεύθερος χρόνος για φαγητό στην κεντρική �λατεία του 
χωριού κάτω α�ό τη σκιά �ου δημιουργούν  τα �λατάνια. Ε�ιστροφή στην 
Αγία Πελαγία. Α�όγευμά ελεύθερο να το αξιο�οιήσετε ό�ως 
ε�ιθυμείτε.

3η ημέρα: ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ – ΧΩΡΑ – ΚΑΨΑΛΙ – ΓΕΦΥΡΑ 
ΚΑΤΟΥΝΙ – Aγ. ΠΕΛΑΓΙΑ 
Ημέρα εορτής της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας και ξεκινάμε με ε�ίσκεψη 
στο �ρος τιμήν της μοναστήρι. Βρίσκεται στα δυτικά των Κυθήρων, στο 
τέλος μιας �ανέμορφης διαδρομής με �λούσια εναλλαγή άγριου 
βράχου και �ράσινης βλάστησης. Ξενάγηση στο μεγαλο�ρε�ές 
μοναστήρι, στο ο�οίο σίγουρα θα σας κατα�λήξουν η ολόχρυση εικόνα 
της Παναγίας, το ε�ιβλητικό καμ�αναριό ύψους 25 μέτρων, οι 10 
μαρμάρινες κολώνες �ου στηρίζουν την οροφή του ναού και βρέθηκαν 
αυτούσιες 200 μέτρα �ιο �έρα α�ό το ναό την �ερίοδο �ου χτιζόταν, 
αλλά και οι κέρινες λαμ�άδες της Τουρκάλας, το �αιδί της ο�οίας έσωσε 
η Παναγία. Προαιρετική ε�ίσκεψη στο Μουσείο εικόνων της Μονής, 
�αρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας και ε�ιστροφή στο λεωφορείο. 
Αναχώρηση για το Λιβάδι ό�ου μ�ορείτε να �ρομηθευτείτε το�ικά 
�ροϊόντα. Περ�ατώντας θα φωτογραφήσουμε το βυζαντινό εκκλησάκι 
του «Αγίου Ανδρέα» και θα συνεχίσουμε μέχρι το οικογενειακό 
εργαστήρι «Τοξότης» ό�ου μ�ορείτε να δοκιμάσετε το το�ικό λικέρ 
«φατουράδα». Ε�όμενος σταθμός η �ρωτεύουσα του νησιού, Χώρα ή 
Κύθηρα. Θα �ερ�ατήσουμε στο γραφικό κεντρικό δρόμο της με τα 
μαγαζιά, τα αρχοντικά σ�ίτια και τον Μητρο�ολιτικό ναό του 
«Εσταυρωμένου». Συνεχίζοντας θα φτάσουμε στο ενετικό Κάστρο του 
16ου αιώνα, α�ό το ο�οίο η θέα είναι �ραγματικά δύσκολο να 
�εριγραφεί με λόγια!  Προτείνεται ε�ίσκεψη στο Μουσείο Οικοσήμων 
του κάστρου (είσοδος 2€/άτομο). Στον ελεύθερο χρόνο σας μ�ορείτε 
να ε�ισκεφθείτε το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Κυθήρων, να κάνετε τα 
ψώνια σας σε κά�οιο α�ό τα καλόγουστα μαγαζιά της �όλης ή ακόμα να 
α�ολαύσετε τον καφέ και το γλυκό σας. Ε�ιβίβαση στο λεωφορείο και 
συνεχίζουμε ως το ε�ίνειο της Χώρας, το Kαψάλι.   Θα έχουμε ελεύθερο 
χρόνο 2 ωρών, τον ο�οίο �ροτείνουμε να εκμεταλλευτείτε κάνοντας το 
μ�άνιο σας ή χαλαρώνοντας για φαγητό ή καφέ με θέα τη θάλασσα και 
το Κάστρο της Χώρας. Αναχώρηση α�ό το Καψάλι με �ροορισμό τα 
ξενοδοχεία διαμονής μας, αφού �ρώτα σταματήσουμε ενδιάμεσα για 
φωτογραφίες και ξενάγηση στην �έτρινη γέφυρα με τα 13 τόξα, στο 
Κατούνι. Το βράδυ ελεύθερο στο χωριό.   

4η ημέρα: ΠΟΤΑΜΟΣ (ΠΑΖΑΡΙ) – ΜΗΤΑΤΑ – ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ – 
ΑΒΛΕΜΩΝΑΣ 
Σήμερα Κυριακή ξεκινάμε τη μέρα μας με ε�ίσκεψη στο κεφαλοχώρι του 
νησιού Ποταμό, �ροκειμένου να ξεναγηθούμε στο χωριό και να 
�αρευρεθούμε στο �αραδοσιακό �αζάρι �ου λαμβάνει χώρα στην 
κεντρική �λατεία του. Ελεύθερος χρόνος για ψώνια ή καφέ σε κά�οιο 
α�ό τα καφενεία του χωριού και συνεχίζουμε για τα Μητάτα, το χωριό 
�ου το 2006 ε�λήγη ανε�ανόρθωτα α�ό τον ισχυρό σεισμό των 6,9 
ρίχτερ. Με την άφιξή μας στο χωριό θα έχουμε �ροαιρετική ε�ίσκεψη 
(είσοδος 4€) στο «Λιοτρίβι του Φάβα». Πρόκειται για ένα α�ό τα 
�αλαιότερα ελαιοτριβεία των Κυθήρων. Στο λιοτρίβι θα δούμε ένα 10
λε�το βίντεο σχετικά με τον τρό�ο �ου χτίστηκε ως τη σημερινή του 
μορφή, θα ξεναγηθούμε στους χώρους του και θα έχουμε την ευκαιρία 
να αγοράσουμε αγνά το�ικά �ροϊόντα του νησιού. Συνεχίζοντας θα 
�ερ�ατήσουμε ως το Ηρώο του χωριού για να θαυμάσουμε την υ�έροχη 
θέα στο φαράγγι του «Τσάκωνα», ενώ λίγο �ιο �άνω θα βρεθούμε 
στην �λατεία  «Μ�αλκόνι» ό�ου βρίσκεται η κατεστραμμένη α�ό το 
σεισμό εκκλησία, αδιάψευστος μάρτυρας του εγκέλαδου. Ε�ιβίβαση στο 
λεωφορείο για να συνεχίσουμε �ρος το βουνό της Αγίας Μονής, ό�ου 
βρίσκεται χτισμένο το ε�ιβλητικό ομώνυμο μοναστήρι. Ο φύλακας της 
Μονής θα μας ξεναγήσει στην εκκλησία �ου ε�ισκευάστηκε α�ό τον 
Ήρωα Θεόδωρο Κολοκοτρώνη �ερί�ου το 1822. Θα ε�ισκεφθούμε το 
δωμάτιο με τον �ρωτότυ�ο μηχανισμό �αρασκευής κεριών, θα 
φωτογραφίσουμε την υ�έροχη θέα και θα συνεχίσουμε με το 
λεωφορείο �ρος το γραφικό ψαροχώρι του Αβλέμωνα. Θα υ�άρχει 
αρκετός χρόνος ώστε να κολυμ�ήσετε στα καθαρά νερά του μικρού 
κόλ�ου του χωριού, αλλά και  να γευθείτε φρέσκο ψάρι σε κά�οια 
ταβέρνα ή να α�ολαύσετε τον καφέ σας σε ένα α�ό τα καφέ του χωριού. 
Ε�ιστροφή στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα: ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 
Συγκέντρωση στο χώρο υ�οδοχής του ξενοδοχείου με τις α�οσκευές 
μας και αναχώρηση �ρος  το αεροδρόμιο των Κυθήρων, ό�ου μετά τις 
α�αραίτητες διαδικασίες θα ε�ιβιβαστούμε στην �τήση ε�ιστροφής μας 
�ρος Θεσσαλονίκη.

5ήμερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ
ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑΣ

ΘΕΣ/NIKH - ΚΥΘΗΡΑ
08:20 - 09:45 

ΚΥΘΗΡΑ - ΘΕΣ/NIKH
14:00 - 15:20

Evi studio
Διαμονή 449€ 335€ 365€

499€ 359€ 419€

529€ 399€ 439€

Kythera Irida Htl 3* 
Romantica Apartments 3*
Πρωινό

Kythea Resort Htl 4*
Πρωινό

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Τιμή σε δίκλινο 1ο παιδί 2ο παιδί

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 22/09
ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
- Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της Aegean Airlines
- Διαμονή στο ξενοδοχείο επιλογής σας με την αντίστοιχη διατροφή
- Μία χειραποσκευή έως 8kg (56x45x25cm) ανά άτομο
  και μία παραδοτέα αποσκευή 23kg ανά 2 άτομα
- Μεταφορές - Περιηγήσεις με λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα
- Συνοδός του γραφείου μας
- Ταξιδιωτική ασφάλιση

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
- Εισιτήρια εισόδων σε μουσεία - αξιοθέατα
- Προαιρετικές δραστηριότητες



Το Kythea Resort, διαθέτει αίθουσα υ�οδοχής με bar, εντυ�ωσιακή βεράντα, εστιατόριο, 
αίθουσα �ολλα�λών χρήσεων, εξωτερική �ισίνα με pool  bar και χώρο στάθμευσης. 
Νιώστε στιγμές �ολύτιμης χαλάρωσης μέσα σε ένα ιδανικό �εριβάλλον �ου 
αντα�οκρίνεται α�όλυτα στις ε�ιθυμίες σας. Όλα τα κλιματιζόμενα δωμάτια διαθέτουν 
διακόσμηση σε γήινους τόνους, μοντέρνα ε�ί�λωση, μ�αλκόνι και θέα στο Αιγαίο 
Πέλαγος. Είναι ε�ίσης εξο�λισμένα με τηλεόραση, μίνι μ�αρ, ιδιωτικό μ�άνιο με 
στεγνωτήρα μαλλιών και μ�ουρνούζια.

Μόλις 500μ. α�ό το Καψάλι, το El Sol Hotel διαθέτει �ισίνα και �ρωινό σε μ�ουφέ. 
Προσφέρει δωμάτια με μ�αλκόνι �ου έχει θέα στο Αιγαίο ή στo κάστρο των Κυθήρων.  
Όλα τα δωμάτια είναι εξο�λισμένα με τηλεόραση, τηλέφωνο και διαθέτουν ψυγείο και 
ηλεκτρικό βραστήρα.  Το ξενοδοχείο διαθέτει τρα�έζι μ�ιλιάρδου, ένα μίνι γή�εδο 
�οδοσφαίρου και ένα γή�εδο μ�άσκετ τα ο�οία μ�ορούν να χρησιμο�οιήσουν ελεύθερα 
οι ε�ισκέ�τες. Τα �αιδιά μ�ορούν να διασκεδάσουν στην �αιδική χαρά. Στους 
κοινόχρηστους χώρους �αρέχεται δωρεάν Wi-Fi. 

Η μοναδική θέα στη θάλασσα σε συνδυασμό με τη φιλόξενη διάθεση μας θα 
δημιουργήσουν συνθήκες ιδανικές για μια αλησμόνητη διαμονή ανάμεσα στο όνειρο 
και την �ραγματικότητα . Όλα τα δωμάτια έχουν θέα στην θάλασσα, ανεξάρτητο 
μ�αλκόνι, αυτόνομο κλιματισμό, τηλέφωνο, ιnternet εξο�λισμένο mini bar, 
χρηματοκιβώτιο, τηλεόραση LCD με δορυφορικά κανάλια και στεγνωτήρα μαλλιών .Το 
ξενοδοχείο διαθέτει δικό του χώρο στάθμευσης και δωρεάν Wi Fi.

KYTHEA RESORT 4*

KYTHERA IRIDA Htl 3* sup

VERNADOS Htl 3*

EL SOL Htl 3* Sup

Με θέα το γραφικό κόλ�ο της Αγίας Πελαγίας, το Venardos Hotel �ροσφέρει 
κλιματιζόμενα δωμάτια με μ�αλκόνι και δωρεάν Wi-Fi. Το ξενοδοχείο διαθέτει �ισίνα, 
εσωτερικό μίνι υδρομασάζ και σάουνα. Τα δωμάτια και οι σουίτες του Venardos είναι 
ευρύχωρα και διαθέτουν έ�ι�λα α�ό σκούρο ξύλο. Είναι ε�ίσης εξο�λισμένα με 
τηλεόραση, ψυγείο και θυρίδα ασφαλείας. Όλα �αρέχουν ιδιωτικό μ�άνιο με στεγνωτήρα 
μαλλιών. Υ�άρχουν δωρεάν ξα�λώστρες και ομ�ρέλες στο χώρο της �ισίνας, ό�ου 
μ�ορείτε να α�ολαύσετε ένα δροσιστικό �οτό α�ό το μ�αρ. Το Venardos �εριλαμβάνει 
ε�ίσης �λήρως εξο�λισμένο γυμναστήριο και ιδιωτικό χώρο στάθμευσης.

Μόλις 200μ. α�ό την �αραλία της Αγίας Πελαγίας, το 9 Muses �ροσφέρει καταλύματα με 
δυνατότητα �ροετοιμασίας γευμάτων και θέα στο Αιγαίο α�ό το ε�ι�λωμένο μ�αλκόνι τους. 
Διαθέτει ευρύχωρα δωμάτια με μοντέρνα ε�ί�λωση και άνετα μ�αλκόνια με �ανοραμική 
θέα �ρος τη θάλασσα και τον Κάβο Μαλιά. Είναι εξο�λισμένα με ανεξάρτητο λουτρό, 
τηλέφωνο, κουζίνα,  ψυγείο, αυτόνομο κλιματισμό, τηλεόραση και καθημερινό room 
service.

9 MUSES Htl 3* sup

EVI STUDIOS

Διαμονή στα  καινούργια διαμερίσματα και στούντιο της Εύης σε ένα ήσυχο �εριβάλλον  με 
ά�λετη θέα στον Κάβο Μαλιά. Τα δωμάτια διαθέτουν �λήρως εξο�λισμένη κουζίνα, 
ψυγείο, τηλεόραση, κλιματισμό και  ιδιωτικές βεράντες.

ROMANTICA APARTMENTS 3*sup

FILOXENIA Apartments 3* ANATOLI 3*

Το Romantica Apartments βρίσκεται σε α�όσταση 100μ. α�ό την �αραλία της Αγίας 
Πελαγίας στα Κύθηρα. Το κατάλυμα �ροσφέρει δωμάτια με �λήρως εξο�λισμένη κουζίνα 
και δωρεάν Wi-Fi και διαθέτει �ισίνα με �λακόστρωτη ηλιόλουστη βεράντα, σάουνα και 
γυμναστήριο.

PANTONIA APARTMENTS 3*

Σε α�όσταση μόλις 150μ. α�ό την �αραλία της Αγίας Πελαγίας, το Pantonia Apartments 
�ροσφέρει δωμάτια με ιδιωτικό μ�αλκόνι και δωρεάν internet. Τα ευρύχωρα 
διαμερίσματα στο Pantonia είναι κλιματιζόμενα και εξο�λισμένα με μικρή κουζίνα, ψυγείο 
και τηλεόραση. Όλα �εριλαμβάνουν τηλέφωνο και θυρίδα ασφαλείας. Οι ε�ισκέ�τες 
μ�ορούν να χαλαρώσουν και να α�ολαύσουν την όμορφη θέα στο Αιγαίο Πέλαγος α�ό 
το ιδιωτικό ε�ι�λωμένο μ�αλκόνι τους.

Το Filoxenia Apartments �ροσφέρει εξωτερική �ισίνα με σνακ μ�αρ. Περιβάλλεται α�ό 
κή�ο και διαθέτει μοντέρνα καταλύματα, ρεσεψιόν και γωνιά internet. Παρέχεται δωρεάν 
WiFi. Όλες οι κλιματιζόμενες μονάδες είναι κομψές και διαθέτουν �ροσεκτικά ε�ιλεγμένα 
διακοσμητικά στοιχεία και μ�αλκόνι ή βεράντα με θέα στο βουνό, τον κή�ο ή το Αιγαίο 
Πέλαγος. Περιλαμβάνουν μικρή κουζίνα και τηλεόραση ε�ί�εδης οθόνης με δορυφορικά 
κανάλια. Το μ�άνιο μινιμαλιστικού στιλ είναι εξο�λισμένο με μ�ουρνούζια, �αντόφλες και 
στεγνωτήρα μαλλιών.

Το Anatoli βρίσκεται μόλις 50μ. μακριά α�ό την �αραλία της Αγίας Πελαγίας . Προσφέρει 
καταλύματα με δυνατότητα �ροετοιμασίας γευμάτων και δωρεάν Wi-Fi. Στο σνακ μ�αρ των 
εγκαταστάσεων σερβίρεται καθημερινά μ�ουφές �ρωινού �ου �εριλαμβάνει 
�αραδοσιακές σ�εσιαλιτέ. Όλα τα κλιματιζόμενα στούντιο και διαμερίσματα είναι 
ευρύχωρα και διαθέτουν σιδερένια κρεβάτια και μ�αλκόνι. Ε�ίσης �αρέχουν μικρή 
κουζίνα με μίνι ψυγείο, καφετιέρα και μαγειρικές εστίες. Στις �αροχές �εριλαμβάνονται 
ακόμη �αντόφλες, στεγνωτήρας μαλλιών και τηλεόραση ε�ί�εδης οθόνης με DVD player.



ΚΥΘΗΡΑ 4ημέρες / κάθε Δευτέρα
1η περίοδος

04/07 έως 18/07
 29/08 έως 26/09

2η περίοδος

25/07 έως 22/08
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΚΥΘΗΡΑ    12:05 - 13:30
ΚΥΘΗΡΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ    10:15 - 11:35

Ξενοδοχείο / Περιοχή Τιμή σε
δίκλινο

Διατροφή 1ο παιδί 2ο παιδί Τιμή σε
δίκλινο 1ο παιδί 2ο παιδί

299- 235 255 379 255 255

349Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

245 295 459 255 305

Πρωινό 339 235 - 395 245 -

Πρωινό 339 235 - 395 245 -

389 235 265 439 245 285

409 255 285 459 265 285

425 225 235 465 235 245

429 245 265 459 255 275

369 255 275 419 265 285

439 235 - 499 245 -

449 245 265 479 255 275

449 319 369 509 359 419

449 319 369 509 359 419

409 235 245 469 245 255

409 235 245 469 245 255

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

449 319 369 509 359 419Πρωινό

479 349 399 539 389 449Πρωινό

Evi studios 

Romantica Htl

Aposperides Ηtl 2* sup

Kythera Irida Htl 3* sup

9 Muses Htl 3*sup 

Romantica Apartments 3*

Anatoli 3*

Vernados Htl 3*

Pelagia Aphrodite 3*

Pantonia Apartments

Aronis Studios

Anesis Htl 3*

El Sol 3* Sup

Kythea Resort Htl 4*

Prapas Αpartments 

Filoxenia Apartments 3*

Kythira Golden Resort 4*

AΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ / ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

AΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ / ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

AΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ / ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΛΙΒΑΔΙ / Standard room

AΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ / ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

AΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ 

AΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ 

AΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ / ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

AΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ / ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

AΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ / ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

AΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ

AΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ

ΚΑΨΑΛΙ / ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΔΙΑΚΟΦΤΙ / ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

AΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ / Studio

AΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ / ΠΛΑΪΝΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΚΑΨΑΛΙ / ΘΕΑ ΚΑΣΤΡΟ

-

-

Αποσκευές: Μία χειραποσκευή έως 8kg (56x45x25cm) ανά άτομο και μία παραδοτέα αποσκευή έως 23kg ανά 2 άτομα

Απεριόριστα χλμ. και παραλαβή - παράδοση στο αεροδρόμιο.
Απαραίτητη πιστωτική κάρτα ή χρηματική εγγύηση.

Φόροι αεροδρομίων: +35€

140€

160€

1η περίοδος 2η περίοδος
Α’ ΚΑΤ. - 1000cc 160€

175€B’ ΚΑΤ. - 1200cc

Επωφεληθείτε από τα
 αποκλειστικά 

προνόμια προσφορών - εκπτώσεων
 για τους πελάτες μας

σε επιλεγμέτες
 επιχειρήσεις του νησιού.



Evi studios 

Romantica Htl 3*

Aposperides Ηtl 2* sup

Kythera Irida Htl 3* sup

9 Muses Htl 3*sup 

Romantica Apartments 3*

Anatoli 3*

Vernados Htl 3*

Pelagia Aphrodite 3*

Pantonia Apartments

Aronis Studios

Anesis Htl 3*

El Sol 3* Sup

Kythea Resort Htl 4*

Prapas Αpartments 

Filoxenia Apartments 3*

Kythira Golden Resort 4*

AΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ / ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

AΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ / ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

AΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ / ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΛΙΒΑΔΙ / Standard room

AΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ / ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

AΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ 

AΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ

AΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ / ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

AΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ / ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

AΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ / ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

AΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ

AΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ

ΚΑΨΑΛΙ / ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΔΙΑΚΟΦΤΙ / ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

AΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ / Studio

AΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ / ΠΛΑΪΝΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΚΑΨΑΛΙ / ΘΕΑ ΚΑΣΤΡΟ

ΚΥΘΗΡΑ 5ημέρες / κάθε Πέμπτη
1η περίοδος

07/07 έως 14/07
01/09 έως 22/09

2η περίοδος

21/07 έως 25/08
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΚΥΘΗΡΑ   08:20 - 09:45
ΚΥΘΗΡΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ   14:00 - 15:20

Ξενοδοχείο / Περιοχή Τιμή σε
δίκλινο

Διατροφή 1ο παιδί 2ο παιδί Τιμή σε
δίκλινο 1ο παιδί 2ο παιδί

339- 245 265 419 265 285

379Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

-

-

Πρωινό

255 315 529 265 325

Πρωινό 369 245 - 489 255 -

Πρωινό 369 245 - 489 255 -

455 245 275 509 255 275

485 275 295 539 285 325

489 235 245 539 245 255

499 255 275 519 265 285

415 269 289 469 279 299

479 245 - 569 265 -

529 255 275 559 265 285

515 339 459 579 439 499

515 339 459 579 439 499

469 245 255 525 265 285

469 245 255 525 265 285

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

515 339 459 579 439 499Πρωινό

555 369 489 619 469 529Πρωινό

180€

200€

Απεριόριστα χλμ. και παραλαβή - παράδοση στο αεροδρόμιο.
Απαραίτητη πιστωτική κάρτα ή χρηματική εγγύηση.

Φόροι αεροδρομίων: +35€

1η περίοδος 2η περίοδος
Α’ ΚΑΤ. - 1000cc 200€

230€B’ ΚΑΤ. - 1200cc

Επωφεληθείτε από τα
 αποκλειστικά 

προνόμια προσφορών - εκπτώσεων
 για τους πελάτες μας

σε επιλεγμέτες
 επιχειρήσεις του νησιού.

Αποσκευές: Μία χειραποσκευή έως 8kg (56x45x25cm) ανά άτομο και μία παραδοτέα αποσκευή έως 23kg ανά 2 άτομα



ΚΥΘΗΡΑ 8ημέρες / κάθε Δευτέρα - Πέμπτη
1η περίοδος

04/07 έως 18/07
29/08 έως 22/09

2η περίοδος

21/07 έως 25/08

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΚΥΘΗΡΑ   12:05 - 13:30
ΚΥΘΗΡΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ   14:00 - 15:20
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΚΥΘΗΡΑ  08:20 - 09:45
ΚΥΘΗΡΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ   10:15 - 11:35

Ξενοδοχείο / Περιοχή Τιμή σε
δίκλινο

Διατροφή 1ο παιδί 2ο παιδί Τιμή σε
δίκλινο 1ο παιδί 2ο παιδί

449- 299 309 555 319 339

565Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

-

-

Πρωινό

285 375 759 295 385

Πρωινό 479 265 - 649 275 -

Πρωινό 479 265 - 649 275 -

619 265 300 699 275 315

679 295 335 769 315 355

675 265 275 775 285 295

685 285 305 725 295 315

555 315 335 645 335 355

629 285 - 799 295 -

745 285 305 785 295 315

769 519 589 819 569 639

769 519 589 819 569 639

769 519 589 819 569 639

599 275 285 739 295 305

599 275 285 739 295 305

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

839 419 539 889 519 579Πρωινό

ΔΕ
ΥΤ

ΕΡ
Α

Π
ΕΜ

Π
ΤΗ

Απεριόριστα χλμ. και παραλαβή - παράδοση στο αεροδρόμιο.
Απαραίτητη πιστωτική κάρτα ή χρηματική εγγύηση.

Φόροι αεροδρομίων: +35€

1η περίοδος 2η περίοδος
Α’ ΚΑΤ. - 1000cc 295€

325€

330€

370€B’ ΚΑΤ. - 1200cc

Επωφεληθείτε από τα
 αποκλειστικά 

προνόμια προσφορών - εκπτώσεων
 για τους πελάτες μας

σε επιλεγμέτες
 επιχειρήσεις του νησιού.

Evi studios 

Romantica Htl 3*

Aposperides Ηtl 2* sup

Kythera Irida Htl 3* sup

9 Muses Htl 3*sup 

Romantica Apartments 3*

Anatoli 3*

Vernados Htl 3*

Pelagia Aphrodite 3*

Pantonia Apartments

Aronis Studios

Anesis Htl 3*

El Sol 3* Sup

Kythea Resort Htl 4*

Prapas Αpartments 

Filoxenia Apartments 3*

Kythira Golden Resort 4*

AΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ / ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

AΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ / ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

AΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ / ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΛΙΒΑΔΙ / Standard room

AΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ / ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

AΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ 

AΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ

AΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ / ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

AΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ / ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

AΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ / ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

AΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ

AΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ

ΚΑΨΑΛΙ / ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΔΙΑΚΟΦΤΙ / ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

AΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ / Studio

AΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ / ΠΛΑΪΝΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΚΑΨΑΛΙ / ΘΕΑ ΚΑΣΤΡΟ

Αποσκευές: Μία χειραποσκευή έως 8kg (56x45x25cm) ανά άτομο και μία παραδοτέα αποσκευή έως 23kg ανά 2 άτομα



ΧΙΟΣ 5ημέρες / κάθε Δευτέρα - Παρασκευή
1η περίοδος

06/06 έως 15/07
29/08 έως 26/09

2η περίοδος

18/07 έως 26/08

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΧΙΟΣ  17:35 - 18:45
ΧΙΟΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ   15:55 - 17:05
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΧΙΟΣ  17:00 - 18:10
ΧΙΟΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ   17:35 - 18:45

Ξενοδοχείο / Περιοχή Τιμή σε
δίκλινο

Διατροφή 1ο παιδί 2ο παιδί Τιμή σε
δίκλινο 1ο παιδί 2ο παιδί

319- 199 219 359 219 239

419Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

219 259 449 229 269

Πρωινό 369 215 - 399 225 -

Πρωινό 369 215 - 399 225 -

Πρωινό 399 199 239 439 219 269

429 199 255 469 219 275

479 235 - 509 255 -

419 219 259 449 229 269

429 199 255 469 219 275

429 235 - 459 255 -

Πρωινό 429 235 - 459 255 -

ΔΕ
ΥΤ

ΕΡ
Α

ΠΑ
ΡΑ

ΣΚ
ΕΥ

Η

Απεριόριστα χλμ. και παραλαβή - παράδοση στο αεροδρόμιο.
Απαραίτητη πιστωτική κάρτα ή χρηματική εγγύηση.

Φόροι αεροδρομίων: +35€

1η περίοδος 2η περίοδος
Α’ ΚΑΤ. - 1000cc 180€

200€

200€

230€B’ ΚΑΤ. - 1200cc

Sea Front studios & apart.

Diana Ηtl 2* 

Ιlioxenia Htl 3*

Almiriki Htl 3*

Aegean Dream Htl 4*

Golden Sand 4*

Erytha Htl & Resort 4*

Grecian Castle 4*

Chios Chandris 4*

Chios Chandris 4*

Agora Residence 

AΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΧΙΟΣ / ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΧΙΟΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΙΘΙΟΥ

ΚΑΡΦΑΣ

ΧΙΟΣ

ΧΙΟΣ

ΚΑΡΦΑΣ

ΧΙΟΣ / ΘΕΑ ΠΟΛΗ

ΚΑΡΦΑΣ 

Αποσκευές: Μία χειραποσκευή έως8kg (56x45x25cm) και μία παραδοτέα αποσκευή έως 23kg ανά άτομο



ΧΙΟΣ 6ημέρες / καθημερινά εκτός Δευτέρας & Σαββάτου

1η περίοδος
07/06 έως 15/07
28/08 έως 25/09

2η περίοδος

17/07 έως 26/08

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΧΙΟΣ  15:55 - 17:05
ΧΙΟΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ   20:05 - 21:15

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΧΙΟΣ  17:05 - 18:10 aπό 7/7
ΧΙΟΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ   17:35 - 18:45

Ξενοδοχείο / Περιοχή Τιμή σε
δίκλινο

Διατροφή 1ο παιδί 2ο παιδί Τιμή σε
δίκλινο 1ο παιδί 2ο παιδί

359- 219 239 389 239 259

469Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

Πρωινό

239 279 499 249 289

469 239 279 499 249 289

Πρωινό 409 229 - 449 239 -

Πρωινό 409 229 - 449 239 -

Πρωινό 469 219 259 509 239 289

499 209 265 529 229 285

499 209 265 529 229 285

539 255 - 579 275 -

479 255 - 519 275 -

479 255 - 519 275 -Πρωινό

ΤΡ
ΙΤ

Η
Π

ΕΜ
Π

ΤΗ

Απεριόριστα χλμ. και παραλαβή - παράδοση στο αεροδρόμιο.
Απαραίτητη πιστωτική κάρτα ή χρηματική εγγύηση.

Φόροι αεροδρομίων: +35€

1η περίοδος 2η περίοδος
Α’ ΚΑΤ. - 1000cc 225€

250€

250€

275€B’ ΚΑΤ. - 1200cc

Sea Front studios & apart.

Diana Ηtl 2* 

Ιlioxenia Htl 3*

Almiriki Htl 3*

Aegean Dream Htl 4*

Golden Sand 4*

Erytha Htl & Resort 4*

Grecian Castle 4*

Chios Chandris 4*

Chios Chandris 4*

Agora Residence 

AΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΧΙΟΣ / ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΧΙΟΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΙΘΙΟΥ

ΚΑΡΦΑΣ

ΧΙΟΣ

ΧΙΟΣ

ΚΑΡΦΑΣ

ΧΙΟΣ / ΘΕΑ ΠΟΛΗ

ΚΑΡΦΑΣ 

Αποσκευές: Μία χειραποσκευή έως 8kg (56x45x25cm) και μία παραδοτέα αποσκευή έως 23kg ανά άτομο

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΧΙΟΣ  17:35 - 18:45
ΧΙΟΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ   12:20 - 13:30
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΧΙΟΣ  17:35 - 18:45
ΧΙΟΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ   12:20 - 13:30

ΤΕ
ΤΑ

ΡΤ
Η

Π
Α

ΡΑ
ΣΚ

ΕΥ
Η

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΧΙΟΣ  18:25 - 19:35
ΧΙΟΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ   18:40 - 19:50ΚΥ

ΡΙ
Α

ΚΗ

Η Xίος μαγεύει από την πρώτη στιγμή τον κάθε ταξιδιώτη. 
Ανακαλύψτε διαφορετικές παραλίες, περιπλανηθείτε στα 

περιβόλια του Κάμπου, στα γραφικά σοκάκια των μεσαιωνικών 
χωριών με τα κάστρα και τα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής 

κληρονομιάς της UNESCO .
 Μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε την τοπική μαστίχα.

 Φτιάξτε βαλίτσες  και ανακαλύψτε τη Χίο.
Ένα μοναδικό νησί στο Αιγαίο.



ΛΗΜΝΟΣ 5ημέρες / καθημερινά εκτός Δευτέρας και Παρασκευής
1η περίοδος
01/06 έως 16/07
27/08 έως 27/09

2η περίοδος

17/07 έως 25/08
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΛΗΜΝΟΣ 09:35 - 10:30
ΛΗΜΝΟΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ   13:45 - 14:40

Ξενοδοχείο / Περιοχή Τιμή σε
δίκλινο

Διατροφή 1ο παιδί 2ο παιδί Τιμή σε
δίκλινο 1ο παιδί 2ο παιδί

299- 199 - 329 209 -

399Πρωινό

Πρωινό

-

Πρωινό

Πρωινό

269 289 429 279 299

349 219 - 389 239 -

-

-

349 229 249 399 249 269

Πρωινό 349 219 - 389 239 -

469 239 349 579 259 369

- 419 239 289 459 259 309

519 209 379 549 249 399

399 239 289 499 295 345

519 249 369 639 279 399

Απεριόριστα χλμ. και παραλαβή - παράδοση στο αεροδρόμιο.
Απαραίτητη πιστωτική κάρτα ή χρηματική εγγύηση.

Φόροι αεροδρομίων: +35€

1η περίοδος 2η περίοδος
Α’ ΚΑΤ. - 1000cc 175€

195€

195€

225€B’ ΚΑΤ. - 1200cc

Kyma Htl 3*

Limnia Gi 2* 

Astron Htl 2*

Ifestos Htl 2*

Evgatis Htl 3*

Diamantides Htl 3*

Amygdalies apart. 

The Varos Residences Htl 4*

Varos Village Boutique Htl 4*

Lemnos Village Resort 5*

ΜΟΥΔΡΟΣ

ΠΛΑΤΥ

ΜΥΡΙΝΑ

ΜΥΡΙΝΑ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΒΓΑΤΗΣ

ΜΥΡΙΝΑ

ΒΑΡΟΣ

ΜΥΡΙΝΑ

ΒΑΡΟΣ

ΜΥΡΙΝΑ

Αποσκευές: Μία χειραποσκευή έως8kg (56x45x25cm) και μία παραδοτέα αποσκευή έως 23kg ανά άτομο

Με ιστορία που χάνεται στα βάθη των αιώνων, η Λήμνος, το πανέμορφο ηφαιστειογενές 
νησί του Βορειοανατολικού Αιγαίου, αγαπημένος προορισμός ήρεμων διακοπών και επαφής 

με τη φύση, θα σας μαγέψει με την πρώτη ματιά. Επιβλητικοί βραχώδεις σχηματισμοί∙ 
μοναδικά τοπία με ηφαιστειογενή πετρώματα∙ καμπυλόγραμμοι κατάφυτοι�όφοι∙ 

εκτεταμένες εύφορες πεδινές εκτάσεις∙ τεράστιες αμμοθίνες (παχιές αμμουδιές, όπως τις 
αποκαλούν οι ντόπιοι)∙ φιλόξενοι υγροβιότοποι. Η πολυσχιδής, δαντελωτή ακτογραμμή των 

259 �μ. φιλοξενεί απάνεμους όρμους, γραφικά�ιμανάκια, κρυστά�ινα νερά και 
αμμουδερές, χρυσαφένιες παραλίες, πραγματικά στολίδια 

που συνθέτουν το εντυπωσιακό γεωφυσικό ανά�υφο του νησιού.
Με σπάνιους αρχαιολογικούς χώρους, κάστρα και παραδοσιακούς οικισμούς, φιλόξενους 
κατοίκους καθώς και μια από τις πιο πλούσιες και ξεχωριστές κουζίνες του Αιγαίου και 

προϊόντα περιζήτητα, από την αρχαιότητα ακόμα, όπως κρασί, μέλι, τυρί, και άφθονο ψάρι 
και θαλασσινά, η Λήμνος θα κερδίσει - όχι άδικα - μια ιδιαίτερη θέση 

στους ταξιδιωτικούς προορισμούς της καρδιάς σας.



ΛΗΜΝΟΣ 6ημέρες / καθημερινά εκτός Παρασκευής και Κυριακής
1η περίοδος
01/06 έως 16/07
27/08 έως 26/09

2η περίοδος

18/07 έως 25/08
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΛΗΜΝΟΣ 09:35 - 10:30
ΛΗΜΝΟΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ   13:45 - 14:40

Ξενοδοχείο / Περιοχή Τιμή σε
δίκλινο

Διατροφή 1ο παιδί 2ο παιδί Τιμή σε
δίκλινο 1ο παιδί 2ο παιδί

Απεριόριστα χλμ. και παραλαβή - παράδοση στο αεροδρόμιο.
Απαραίτητη πιστωτική κάρτα ή χρηματική εγγύηση.

Φόροι αεροδρομίων: +35€

1η περίοδος 2η περίοδος
Α’ ΚΑΤ. - 1000cc 215€

235€

245€

275€B’ ΚΑΤ. - 1200cc

Αποσκευές: Μία χειραποσκευή έως8kg (56x45x25cm) και μία παραδοτέα αποσκευή έως 23kg ανά άτομο

339- 219 - 369 239 -

459Πρωινό

Πρωινό

-

Πρωινό

Πρωινό

299 319 489 319 339

389 239 - 449 259 -

-

-

429 249 269 479 269 289

Πρωινό 399 239 - 439 259 -

519 269 359 619 299 399

- 459 249 309 509 279 329

539 219 399 629 279 419

539 259 309 599 325 375

589 289 399 699 329 429

Kyma Htl 3*

Limnia Gi 2* 

Astron Htl 2*

Ifestos Htl 2*

Evgatis Htl 3*

Diamantides Htl 3*

Amygdalies apart. 

The Varos Residences Htl 4*

Varos Village Boutique Htl 4*

Lemnos Village Resort 5*

ΜΟΥΔΡΟΣ

ΠΛΑΤΥ

ΜΥΡΙΝΑ

ΜΥΡΙΝΑ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΒΓΑΤΗΣ

ΜΥΡΙΝΑ

ΒΑΡΟΣ

ΜΥΡΙΝΑ

ΒΑΡΟΣ

ΜΥΡΙΝΑ



ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ: 
Οι γενικοί όροι καθορίζουν τις ευθύνες, τις υποχρεώσεις και δικαιώµατα καθώς και τις διαδικασίες άσκησής τους µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών δηλαδή του Γραφείου και των Πελατών.Για τον λόγο 
αυτό παρακαλούµε να τους µελετήσετε προσεκτικά.

ΕΓΓΡΑΦΗ –ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ Η  δήλωση συµµετοχής γίνεται από τον συµµετέχοντα ή τον εκπρόσωπο των συµµετεχόντων (οµαδικές εκδροµές φορέων, συλλόγων, ατόµων κλπ). Τηλεφωνικές ή 
άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται µε την πληρωµή της ανάλογης προκαταβολής και δεν επιβεβαιώνονται από το γραφείο µας µε την αντίστοιχη γραπτή επιβεβαίωση, δεν ισχύουν και δεν 
δεσµεύουν το γραφείο. Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε δήλωση συµµετοχής πρέπει να συνοδεύεται από την καταβολή προκαταβολής ίσης µε το 40% της αξίας της εκδροµής. Ο υπογράφων 
συµµετέχων αναλαµβάνει πλήρη ευθύνη έναντι του διοργανωτή για τα πρόσωπα για τα οποία δηλώνει εκπρόσωπος, εφόσον αυτά δεν εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους από την παρούσα σύµβαση.Αν 
ο συµµετέχων δήλωσε τη συµµετοχή του µέσω άλλου τουριστικού γραφείου, όλες οι ενηµερώσεις, αλλαγές , ακυρώσεις θα γίνονται από τον τουριστικό γραφείο που έχει γίνει η κράτηση, το οποίο φέρει 
την αποκλειστική ευθύνη άµεσης ενηµέρωσης του συµµετέχοντα καθώς για την καταβολή προκαταβολής και εξόφλησης σε συγκεκριµένα διαστήµατα που αναφέρονται παρακάτω καθώς και για την 
παροχή των ανάλογων νόµιµων παραστατικών Η εξόφληση του υπόλοιπου τιµήµατος της αξίας του ταξιδιού πρέπει να έχει γίνει στο χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την ηµέρα κατάθεσης της 
προκαταβολής έως δεκά πέντε (15) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία αναχώρησης. Σε αντίθετη περίπτωση το Γραφείο δεν δεσµεύεται και δεν θεωρείται έγκυρη η συµµετοχή του Πελάτη στην εκδροµή, ενώ 
η δοθείσα προκαταβολή καταπίπτει υπέρ του Γραφείου ως αποζηµίωση του. Εφόσον ο συµµετέχων προβεί σε εξόφληση της εκδροµής του και έχοντας λάβει το ενηµερωτικό που εκδίδει και του 
παραδίδει ο διοργανωτής ,σύµφωνα µε το άρθρο 41β π.δ. 339/1996 πριν αναχωρήσει για αυτήν, τεκµαίρεται η άνευ αξιώσεων αποδοχή εκ µέρους του των ενδεχόµενων αλλαγών σε σχέση µε το αρχικό 
πρόγραµµα. Εάν ο συµµετέχων για οποιονδήποτε λόγο ζητήσει οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραµµα ή έχει κάποια ιδιαίτερη επιθυµία, αυτό πρέπει να γνωστοποιηθεί εγγράφως προς τον διοργανωτή 
κατά την διαδικασία της κράτησης, ο οποίος δε φέρει καµία ευθύνη ή υποχρέωση για την αποδοχή του αιτήµατος. Αλλαγή προγράµµατος ή ιδιαίτερη απαίτηση του συµµετέχοντος δεσµεύει το γραφείο 
µόνον εφόσον έχει γίνει αποδεκτή εγγράφως από το γραφείο. ∆εσµεύσεις και υποσχέσεις πωλητή η άλλου τουριστικού γραφείου που ενδεχοµένως παρεµβάλλεται δεν συνεπάγονται δέσµευση του 
γραφείου µας και δε γεννούν αξίωση του συµµετέχοντος έναντι αυτού. Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας, το γραφείο 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 ∆ευτέρα έως και Παρασκευή 10:00-17:00).

1. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το γραφείο σχεδιάζει, ρυθµίζει και συντονίζει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο πρόγραµµα που έχει δηµοσιευθεί ή στο πρόγραµµα 
που έχει συµφωνηθεί µε τους πελάτες, έναντι ενός τιµήµατος (τιµής). Η τιµή αυτή βασίζεται στις υπηρεσίες που περιγράφονται, στην ισοτιµία ξένων νοµισµάτων µε το Ευρώ και τις τιµές ναύλων, 
κοµίστρων, φόρων και τελών που ισχύουν κατά την σχεδίαση και την κοστολογική διαδικασία. Το γραφείο διατηρεί το δικαίωµα αυξοµείωσης των τιµών που περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα σε 
περίπτωση µεταβολών του κόστους µεταφοράς, των καυσίµων και αλλαγών των συναλλαγµατικών ισοτιµιών Επίσης, το τουριστικό γραφείο έχει το δικαίωνα, για ορισµένη χρονική περίοδο ή για 
περιορισµένο αριθµό θέσεων, να προπωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιµές, µε ειδικούς όρους ακυρωτικών τελών.

2. ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Οι αεροπορικές εταιρίες είτε σε πτήσεις γραµµής είτε ναυλωµένες (charter) επιφυλάσσονται πάντα του δικαιώµατος να τροποποιήσουν 
τα δροµολόγια και τους τύπους των αεροσκαφών, χωρίς καµία προειδοποίηση. Το γραφείο µας δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση, αλλαγή προγράµµατος πτήσης, αλλαγή τύπου 
αεροσκάφους ή και ακύρωση της πτήσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας. Οι όροι που αναγράφονται στο πίσω µέρος του αεροπορικού εισιτηρίου αποτελούν δεσµεύσεις απευθείας µεταξύ της 
αεροπορικής εταιρίας και του συµµετέχοντα στην εκδροµή Κατά συνέπεια οι ταξιδιώτες δεν θα πρέπει να προγραµµατίζουν σηµαντικές προσωπικές δραστηριότητες ή να συνδυάζουν άλλες µετακινήσεις, 
τις ηµέρες των αναχωρήσεων/αφίξεων .Σε καµία περίπτωση το γραφείο δεν µπορεί να επιβληθεί στην αεροπορική εταιρία ώστε να περιορίσει τους τυχόν ενδιάµεσους σταθµούς και χρόνο αναµονής 
για τις ανταποκρίσεις. Το γραφείο µας στα πλαίσια του ενδιαφέροντός του για τήρηση του προγράµµατος της εκδροµής, δύναται να εξασφαλίσει στον συµµετέχοντα µεταφορά µε αεροπορική εταιρία 
άλλη από την αρχικά αναγραφόµενη στο πρόγραµµα, αν παρουσιαστεί αδυναµία της αρχικά επιλεγείσας εταιρίας να εκτελέσει προσηκόντως και χωρίς καθυστερήσεις τη µεταφορά. Εκ της αλλαγής αυτής 
ο συµµετέχων δεν έχει καµία αξίωση, υπό τον όρο ότι η τελικά επιλεγόµενη αεροπορική εταιρία θα πληροί τους διεθνείς κανόνες ασφαλούς αεροπορικής µεταφοράς. Το γραφείο µας δε συµµετέχει ούτε 
δύναται να επηρεάσει ή να παρέµβει στη διαδικασία φόρτωσης και εν γένει διακίνησης των αποσκευών από αεροπορικές εταιρίες και υπηρεσίες handling των διαφόρων αεροδροµίων. Ως εκ τούτου δε 
φέρει έναντι του συµµετέχοντος καµία ευθύνη για ζηµία, απώλεια ή καθυστέρηση παράδοσης αποσκευής. Σε παρόµοιες περιπτώσεις οι αξιώσεις του συµµετέχοντος στρέφονται απευθείας κατά της 
αεροπορικής εταιρίας σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της διεθνούς νοµοθεσίας.

3. ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ Η κατηγορία των ξενοδοχείων που τυχόν αναφέρονται στο πρόγραµµα είναι σύµφωνη µε τον τουριστικό οργανισµό της χώρας στην οποία ανήκουν. 
Επειδή όµως δεν υπάρχει ενιαίο διεθνές κριτήριο για την κατάταξη αυτή, είναι λογικό να διαφέρουν µεταξύ τους τα διάφορα ξενοδοχεία έστω και εάν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Το γραφείο διατηρεί 
την αλλαγή κάποιου ξενοδοχείου µε άλλο ίδιας κατηγορίας .Φυσικά υποχρέωση του γραφείου είναι να εξασφαλίζει ότι το εκάστοτε ξενοδοχείο είναι, βάσει της άδειας λειτουργίας του, της κατηγορίας 
που αναγράφεται στο πρόγραµµα, χωρίς να εγγυάται οποιοδήποτε ποιοτικό του χαρακτηριστικό . Τα τρίκλινα δωµάτια είναι, στην ουσία, δίκλινα µε επιπλέον κρεβάτι. Το επιπλέον κρεβάτι µπορεί να είναι 
µικρότερο από τα κανονικά ή καναπές ή πτυσσόµενο. Στην περίπτωση υπεράριθµων κρατήσεων σε ξενοδοχεία το γραφείο 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 το γραφείο µας να φέρει 
ουδεµία περαιτέρω ευθύνη ή υποχρέωση.

Σύµφωνα µε τους διεθνείς όρους τα δωµάτια των ξενοδοχείων παραλαµβάνονται µετά τις 14 και παραδίδονται µέχρι τις 12 το µεσηµέρι ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης ή αναχώρησης των ενοικίων. 
Στις περιπτώσεις ηµιδιατροφής (πρόγευµα και κυρίως γεύµα) η επιλογή µεσηµβρινού ή βραδινού γεύµατος γίνεται ανάλογα µε το πρόγραµµα της κάθε µέρας. Το γεύµα -δείπνο µπορεί να είναι εκτός 
ξενοδοχείου.

4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ το Γραφείο προσπαθεί να τηρήσει απαρέγκλιτα το πρόγραµµα του οργανωµένου ταξιδιού σχεδιάζοντας κάθε λεπτοµέρεια από πολύ πιο νωρίς . 
Παρόλα αυτά υπάρχει το ενδεχόµενο της τροποποίησης του που οφείλεται στο γεγονός της χρησιµοποίησης τρίτων ως προµηθευτών επί των οποίων δεν έχει άµεσο έλεγχο όπως αεροπορικές και 
ναυτιλιακές εταιρείες, ξενοδοχεία, µεταφορικές και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις οι οποίοι είναι δυνατόν να µην ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.. Παρά λοιπόν τον σαφή διαµεσολαβητικό του 
ρόλο του , το γραφείο καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί στις ανάγκες των Πελατών του, δεν µπορεί όµως να θεωρηθεί υπεύθυνο για ανωµαλίες που δεν µπορεί να προβλέψει ή να 
ελέγξει όπως: α) Για τυχόν µεταβολές ή τροποποιήσεις που συµβούν πριν και κατά τα διάφορα στάδια του ταξιδιού προερχόµενες από τις υπηρεσίες των αεροπορικών και µεταφορικών εταιρειών και 
πρακτορείων (καθυστερήσεις, ακυρώσεις δροµολογίων, αλλαγές τύπου αεροσκαφών, υπεράριθµες κρατήσεις, απώλειες αποσκευών κλπ), β) Ατυχήµατα, ασθένειες ή δυσάρεστες οργανικές επιπτώσεις 
από κλιµατολογικές συνθήκες, αδυναµία προσαρµογής σε διαφορετικές χρονικές ζώνες, υψόµετρο, επιδηµίες, τροφικές δηλητηριάσεις ή ανεπαρκείς συνθήκες καθαριότητας. γ) Μεταβολές οποιασδήποτε 
υπηρεσίας είτε του προγράµµατος ολόκληρου, οφειλόµενες σε “ανώτερη βία” (πόλεµος ή απειλή πολέµου, θεοµηνίες, τροµοκρατικές ενέργειες, απεργίες, πολιτική αναταραχή κλπ. δ) Φθορά, απώλεια ή 
κλοπή αποσκευών, προσωπικών αντικειµένων, χρηµάτων ή ταξιδιωτικών εγγράφων και οποιασδήποτε συνέπειας από εγκληµατική ή άλλη αξιόποινη πράξη.Πριν την εκτέλεση της εκδροµής το γραφείο 
διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει το πρόγραµµα της εκδροµής και να αναπροσαρµόσει την τιµή της. Στην περίπτωση αυτή ο ταξιδιώτης µπορεί να ακυρώσει την συµµετοχή του και να του 
επιστραφούν τα χρήµατα που έχει προκαταβάλει ,εφόσον η τροποποίηση είναι ουσιώδης όπως πχ η αλλαγή της ηµέρας αναχώρησης η επιστροφής. Το δικαίωµα αυτό δεν παρέχεται, αν η αλλαγή του 
προγράµµατος είναι µη ουσιώδης (π.χ. αλλαγή στην ηµέρα πραγµατοποίησης προγραµµατισµένης ξενάγησης, αλλαγή ξενοδοχείου σε άλλο της αυτής κατηγορίας, µαταίωση µίας εκ των διαφόρων 
ξεναγήσεων , αλλαγή της ώρας αεροπορικής αναχώρησης από το πρωί σε µεσηµέρι η απόγευµα κ.ο.κ)Κατά την εκτέλεση της εκδροµής ο αρχηγός αυτής διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει µέρος ή 
το σύνολο αυτής, εάν κρίνει ότι αυτό είναι προς το συµφέρον των εκδροµέων και εξυπηρετεί την καλύτερη εκτέλεση του γενικότερου προγράµµατος. Όλα τα έκτατα έξοδα (επιπλέον διανυκτερεύσεις, 
φαγητό, µεταφορές κλπ) που προκύπτουν απο την τροποποίηση µέρους ή όλου του προγράµµατος λόγω έκτατων γεγονότων ή γεγονότων ανωτέρας βίας εκτός του ελέγχου του Γραφείου επιβαρύνουν 
αποκλειστικά τους εκδροµείς. . Η σειρά των περιηγήσεων µπορεί να τροποποιηθεί χωρίς να παραληφθεί το παραµικρό. Πιθανή αλλαγή των ωρών αναχωρήσεων των µεταφορικών µέσων από πρωί σε 
µεσηµέρι ή απόγευµα και αντίστροφα ή της ώρας επιβίβασης σε λεωφορείο οδικής εκδρο µής, δεν θεωρείται αλλαγή προγράµµατος Στα µουσεία / θεάµατα που τις ηµέρες των εορτών θα παραµείνουν 
κλειστά λόγω των αργιών, δεν περιλαµβάνεται ξενάγηση ή επίσκεψη.

5. ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Το Γραφείο έχει το δικαίωµα να ακυρώσει την εκδροµή λόγω µικρής συµµετοχής το αργότερο τρείς ηµέρες πριν την αναχώρηση. Ακύρωση της 
εκδροµής µπορεί να γίνει και για λόγους ανωτέρας βίας ή για λόγους που το Γραφείο κρίνει σκόπιµους. Σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνει κάποια άλλη εκδροµή της ίδιας τιµής και ποιότητας. Αν ο 
πελάτης δεν δεχθεί τότε επιστρέφεται το ποσό που καταβλήθηκε. Ουδεµία άλλη απαίτηση αναγνωρίζεται ή γίνεται αποδεκτή. Αν κατά τη διάρκεια της εκδροµής παρουσιαστούν λόγοι οι οποίοι επιβάλουν 
την άµεση διακοπή της (εµπόλεµη σύρραξη, έκτακτα καιρικά φαινόµενα κ.ο.κ) η ευθύνη του γραφείου µας περιορίζεται στον επαναπατρισµό του συµµετέχοντα µε το πλέον πρόσφορο µέσο, χωρίς την 
ανάληψη του κόστους που τυχόν θα προκύψει, η της ευθύνης επιστροφής χρηµάτων ή αποζηµίωσης.

6. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚ∆ΡΟΜΕΑ Εάν ο συµµετέχων Πελάτης ή ο εκπρόσωπος της οµάδας Πελατών ή οποιοσδήποτε συµµετέχων αποφασίσει να ακυρώσει την συµµετοχή του 
πρέπει να δηλώσει αυτό εγγράφως. Η ακύρωση ισχύει από την ηµέρα παραλαβής της εγγράφου ειδοποιήσεως. Στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης που ακυρώνει την συµµετοχή του επιβαρύνεται µε τα 
ακόλουθα ποσά ανάλογα µε το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την λήψη του εγγράφου της ακύρωσης µέχρι την ηµεροµηνία αναχώρησης, καθώς το Γραφείο για την εξασφάλιση των απαραίτητων 
υπηρεσιών για την εκτέλεση του έργου του προπληρώνει σηµαντικά ποσά σε τρίτους (ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρείες κλπ). Έτσι σε περίπτωση ακύρωσης: 1. έως 21 ηµέρες πριν την αναχώρηση 
παρακρατείται ποσό 30 ευρώ κατά άτοµο για τα πραγµατοποιηθέντα έξοδα της εταιρίας προς εξυπηρέτηση των (προκρατήσεις, αλληλογραφία κλπ) 2. Μετά το παραπάνω χρονικό διάστηµα και µέχρι 
και µέχρι 14 ηµέρες πριν την αναχώρηση ο συµµετέχων υποχρεούται να καταβάλει το 40% της αξίας της εκδροµής 3. από 13 έως 8 ηµέρες πριν την αναχώρηση ο συµµετέχων υποχρεούται να καταβάλει 
το 60% της αξίας της εκδροµής 4. Αν η ακύρωση πραγµατοποιηθεί την τελευταία εβδοµάδα πρίν την αναχώρηση παρακρατείται το 100% της αξίας της εκδροµής, οποιοσδήποτε και αν είναι ο λόγος 
(υγείας, εκτάκτων επαγγελµατικών υποχρεώσεων κ.α.) 7. Στην περίπτωση χρησιµοποιήσεως ναυλωµένων δροµολογίων (charter) και ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήµατος ακύρωσης πριν την 
αναχώρηση, παρακρατείται όλη η αξία της εκδροµής (100%). Στην περίπτωση χρησιµοποιήσεως αεροπορικών εταιρειών σε πακέτο εκδροµής ή πακέτο διακοπών, όπου απαιτείται η άµεση έκδοση του 
αεροπορικού εισιτηρίου, η στην περίπτωση του ξενοδοχείου απαιτείται η προεξόφληση και η έκδοση voucher . ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήµατος ακύρωσης πριν την αναχώρηση της εκδροµής, 
παρακρατείται ολόκληρη η αξία του αεροπορικού εισιτηρίου και του ξενοδοχείου καθώς αυτό εκδίδεται τη στιγµή της κράτησης και δεν είναι δυνατόν να ακυρωθεί από τις αεροπορικές εταιρίες η από 
το ξενοδοχείο.

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚ∆ΡΟΜΕΩΝ Το γραφείο µας, παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσον αφορά στα ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα που απαιτούνται για κάθε ταξίδι και προορισµό και την 
έκδοσή ή/και θεώρησή τους, αλλά κάθε εκδροµέας είναι υπεύθυνος για την ισχύ, την εγκυρότητα, την εξασφάλιση και την φύλαξη όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων που είναι απαραίτητα για τη 
συµµετοχή στην εκδροµή, (διαβατήριο, θεωρήσεις, πιστοποιητικά, άδειες, βίζα κλπ), και καµια ευθύνη δε φέρει το γραφείο. Οπως επίσης δεν ευθύνεται σε περίπτωση που η ισχύς της visa η 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 η αν το διαβατήριο έχει 
µικρότερη χρονική ισχύ από αυτήν που απαιτεί η κάθε χώρα Επίσης υπηρεσιακές ταυτότητες (αστυνοµία , στρατός κλπ) δεν λογίζονται ως ταξιδιωτικά έγγραφα και θα πρέπει ο εκδροµέας σε συνεννόηση 
µε την υπηρεσία του η τις αρµόδιες αρχές να επιβεβαιώσει την ισχύ τους γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις το γραφείο µας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαγόρευση εξόδου από την χώρα. Ενήλικες που 
ταξιδεύουν µε ανήλικα παιδιά θα πρέπει να έχουν φροντίσει για τα απαραίτητα έγγραφα όπως εξουσιοδοτήσεις κλπ γιατί και σε αυτές τις περιπτώσεις το γραφείο µας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν 
απαγόρευση εξόδου από την χώρα Επίσης το γραφείο µας δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που οι αρχές δεν επιτρέψουν την έξοδο ή είσοδο σε κάποιον εκδροµέα είτε λόγω µη υποβολής ειλικρινούς 
δηλώσεως είτε λόγω απαγορεύσεως ή περιορισµών επιβληθέντων στο πρόσωπό του, τότε ο εκδροµέας δεν δικαιούται επιστροφής οιουδήποτε χρηµατικού ποσού που κατέβαλε προς το γραφείο. Η 
προµήθεια συναλλάγµατος (αγορά, γνήσιο της δήλωσης, γνήσιο της υπογραφής κ.λ.π.) είναι επίσης αποκλειστική ευθύνη του συµµετέχοντος. Βασική υποχρέωση των εκδροµέων είναι η έγκαιρη 
προσέλευσή των στους ορισµένους κατά το πρόγραµµα τόπους και χρόνους. Σε περίπτωση καθυστέρησης του εκδροµέα και µη έγκαιρης προσέλευσης του στον καθορισµένο τόπο ή χρόνο για την 
εκτέλεση του προγράµµατος (όπως ξεναγήσεις, µεταφορές, πτήσεις, γεύµατα) ο αρχηγός έχει το δικαίωµα ν’ αποχωρήσει, µε συνέπεια ο εκδροµέας να χάσει την εκδήλωση χωρίς να δικαιούται 
οιαδήποτες αποζηµίωσης ή επιστροφής χρηµάτων. Στην περίπτωση αυτή ο εκδροµέας πρέπει να επανασυνδεθεί µε το γκρουπ µε δικά του έξοδα.Οποιοσδήποτε συµµετέχων µπορεί να εκχωρήσει έγκυρα 
την συµµετοχή του σε άλλον αφού ενηµερώσει το γραφείο τουλάχιστον 5 εργάσιµες µέρες πριν την αναχώρηση. Ο εκχωρών και ο εκδοχέας ευθύνονται αλληλέγγυα για τις τυχόν χρηµατικές οφειλές 
καθώς και για τα πρόσθετα έξοδα αυτής της εκχώρησης (επιβαρύνσεις λόγω αλλαγής ονόµατος και αεροπορικού ναύλου, τηλεπικοινωνιακές δαπάνες κλπ). Επίσης ο εκδοχέας µε την αποδοχή της 
συµµετοχής του δηλώνει ότι έλαβε γνώση και συναινεί µε τους όρους συµµετοχής

8. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ Το γραφείο έχει σχεδιάσει και επιθυµεί ην πλήρη, σύµφωνα µε το πρόγραµµα, παροχή των υπηρεσιών που έχουν συµφωνηθεί µε τους Πελάτες. Σε περίπτωση υπάρξεως 
προβληµάτων κατά την διάρκεια της εκδροµής ο πελάτης έχει δικαίωµα να διατυπώσει εγγράφως τα παράπονά του εντός επτά (7) ηµερών από την ηµεροµηνία επιστροφής. Απαιτήσεις για σωµατικές 
βλάβες που προκύπτουν από την µη εκτέλεση ή την πληµµελή εκτέλεση των παροχών του οργανωµένου ταξιδιού, περιορίζονται σύµφωνα µε τις περί ευθύνης διατάξεις των διεθνών συµβάσεων, οι 
οποίες δεσµεύουν την Ελλάδα και διέπουν τις εν λόγω παροχές.

1. Αεροπορική µεταφορά: Σύµβαση Βαρσοβίας 1912 2. Θαλάσσια µεταφορά: Σύµβαση Βέρνης 1974

3. Οδική µεταφορά: Νοµοθεσία Ε.Ε. 4. Ξενοδοχειακή διαµονή: Σύµβαση Παρισίων 1962. Όσον αφορά στις λοιπές ζηµιές (εκτός σωµατικών βλαβών) που προκύπτουν από την µη εκτέλεση ή την πληµµελή 
εκτέλεση παροχών του οργανωµένου ταξιδιού, η αποζηµίωση περιορίζεται στην επιστροφή της αξίας της παροχής που δεν παρεσχέθη. Η αξίωση του συµµετέχοντος για τυχόν αποκατάσταση της ηθικής 
του βλάβης συνεπεία µη εκτέλεσης η πληµµελούς εκτέλεσης της σύµβασης εξ υπαιτιότητας του διοργανωτή ή τρίτων παρόχων για τους οποίους αυτός ευθύνεται, δεν δύναται σε καµία περίπτωση να 
υπερβαίνει το 15% της κατ’ άτοµο βασικής τιµής της εκδροµής προ φόρων. Ο περιορισµός αυτός ρητά συµφωνείται από τους συµβαλλόµενους στα πλαίσια του άρθρου 5 παρ. 2δ π.δ. για τυχόν νοµική 
διεκδίκηση των απαιτήσεων καθορίζονται τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και ειδικότερα τα ∆ικαστήρια της έδρας του Γραφείου στην Θεσσαλονίκη

9. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Το Γραφείο σε εφαρµογή του Π.∆. 339/5.9.96 έχει ασφαλισθεί για τους κινδύνους που αφορούν στην εκτέλεση της ταξιδιωτικής σύµβασης και τον 
επαναπατρισµό των ταξιδιωτών σε περίπτωση πτώχευσης. Η ασφαλιστική εταιρεία και τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, αναφέρονται στο έντυπο της ταξιδιωτικής σύµβασης. Συνιστούµε 
όµως στους ταξιδιώτες να ζητήσουν από τους ασφαλιστικούς συµβούλους την προσωρινή ασφαλιστική τους κάλυψη για ασθένεια ή ατύχηµα κατά την διάρκεια του ταξιδιού η οποία είναι προαιρετική.
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