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  8 ΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜH 

 

<<  ΜΑΓΙΚΑ  ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
  ΣΤΟ  ΡΑΙΣΙ  >> 

ΠΑΡΙΙ – EURODISNEY- EΛΒΕΣΙΑ 

ΑΡΟ    21/12/18     ΕΩΣ    28/12/18 

ΡΟΓΑΜΜΑ 

20/12/2018 TO ΒΑΔΥ ΩΑ 19.00  : Συγκζντρωςθ των εκδρομζων ςτο λιμάνι και αναχϊρθςθ για 
Ηγουμενίτςα. Τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο και διανυκτζρευςθ . 

1θ ΜΕΑ, 21/12/2018,   ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΒΕΝΕΤΙΑ 

Συγκζντρωςθ των εκδρομζων νωρίσ το πρωί ςτο λιμάνι επιβίβαςθ ςτο πλοίο ,τακτοποίθςθ ςτισ 
καμπίνεσ και αναχϊρθςθ για τθν Βενετία.. Διανυκτζρευςθ εν πλω. 

2θ ΜΕΑ,  22/12/2018, ΒΕΝΕΤΙΑ – ΓΕΝΕΥΗ  

Άφιξθ τθν επομζνθ ςτο λιμάνι τθσ Βενετίασ. Επιβίβαςθ ςτο ποφλμαν και αναχϊρθςθ για τθ 
Γενεφθ, χτιςμζνθ ςτισ όχκεσ τθσ λίμνθσ Λε Μαν, ςτθν καρδιά τθσ Ευρϊπθσ. Άφιξθ ςτο 
ξενοδοχείο. Τακτοποίθςθ ςτα δωμάτια. Στθ ςυνζχεια αναχϊρθςθ για να ξεναγθκοφμε ςτθ 
γαλλόφωνθ πόλθ, όπου κα δοφμε το ςπίτι του Ζαν Ζακ ουςςϊ, τον κακεδρικό του Αγίου 
Ρζτρου, το Δθμαρχείο και μζγαρο του ΟΗΕ. Απολαφςτε ζνα περίπατο ςτα καυμάςια πάρκα τθσ 
πόλθσ. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Διανυκτζρευςθ. 
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3θ ΜΕΑ,  23/12/2018, ΓΕΝΕΥΗ – ΡΑΙΣΙ  

Πρωινό. Επιβίβαςθ ςτο ποφλμαν και αναχϊρθςθ για τθν "πόλθ του φωτόσ", το Ραρίςι. Άφιξθ και 
τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Ελεφκεροσ χρόνοσ για πρϊτθ γνωριμία με το εορταςτικό Ραρίςι και 
για μία βόλτα ςτα γιορτινά ςτολιςμζνα Ηλφςια Ρεδία. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. 
Διανυκτζρευςθ. 

4θ ΜΕΑ,  24/12/2018, ΡΑΙΣΙ. 

Πρωινό και ξενάγθςθ τθσ "πόλθσ του φωτόσ" , τθσ μόδασ, του πνεφματοσ, τθσ ομορφιάσ και τθσ 
διεκνοφσ κουλτοφρασ, το Ραρίςι. Θα δοφμε τα Ηλφςια Ρεδία, τθν Αψίδα του Θριάμβου, τον 
Ρφργο του Άιφελ, τθν Ραναγία των Ραριςίων, το Ράνκεον, τθν Ππερα, το Κοινοβοφλιο, το 
Δθμαρχείο, κ.α. Ολοκλθρϊνοντασ το γφρο τθσ πόλθσ, κα επιςκεφκοφμε το μεγαλφτερο μουςείο 
του κόςμου, το Λοφβρο, όπου κα καυμάςουμε τα ζργα μεγάλων ηωγράφων όπωσ τθν μοναδικι 
Τηοκόντα και πολλζσ ελλθνορωμαϊκζσ αρχαιότθτεσ. Για το ελεφκερο απόγευμα, προτείνουμε να 
επιςκεφκείτε το εμπορικό κζντρο τθσ πόλθσ για αγορζσ και να απολαφςετε μια ρομαντικι 
κρουαηιζρα ςτο Σθκουάνα με τα Μπατϊ Μουσ. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο για ξεκοφραςθ. 
Προαιρετικι διαςκζδαςθ ςτα παριςινά καμπαρζ Moulin Rouge, Lido, Paradise Latin. Απολαφςτε 
ςαμπάνια και κζαμα. Διανυκτζρευςθ. 

5θ ΜΕΑ, 25/12/2018, ΡΑΙΣΙ – ΝΤΙΣΝΕΥΛΑΝΤ - ΡΑΙΣΙ.  

ΧΟΝΙΑ ΡΟΛΛΑ !!!Πρωινό και αναχϊρθςθ για τον μαγικό κόςμο του Disney. Ανακαλφψτε το 
μζροσ όπου κυριαρχεί θ φανταςία και θ διαςκζδαςθ δεν τελειϊνει ποτζ. Ράρτε και εςείσ μζροσ 
ςτθν περιπζτεια περιπλανϊμενοι ςτο πειρατικό καράβι τθσ Adventureland, ςυνεχίςτε με μια 
νοςταλγικι κρουαηιζρα ςτα ποτάμια τθσ Άγριασ Δφςθσ ςτθν Frontierland, παρακολουκιςτε τθν 
Χιονάτθ ςτθν Fantasyland και καυμάςτε τον υποβρφχιο κόςμο του κάπταιν Νζμο ςτθν 
Discoveryland. Ολόκλθρθ θ μζρα, είναι ελεφκερθ για να διαςκεδάςετε ςτθν Disneyland. Αργά το 
απόγευμα, επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Ελεφκεροσ χρόνοσ. Το βράδυ αναχϊρθςθ για να 
υποδεχτοφμε τθ νζα χρονιά, υπό το φωσ των εντυπωςιακϊν πυροτεχνθμάτων γφρω από τον 
Ρφργο του Άιφελ. Διανυκτζρευςθ. 

6θ ΜΕΑ,  26/12/2018, ΡΑΙΣΙ – MIΛΑΝΟ  

Πρωινό και αναχϊρθςθ για τθν πρωτεφουςα τθσ Λομβαρδίασ , το Μιλάνο. Άφιξθ ,τακτοποίθςθ 
ςτο ξενοδοχείο μασ και πρϊτθ γνωριμία με τθν πόλθ. Θα ζχουμε τθν δυνατότθτα εκτόσ των άλλων 
να καυμάςουμε το εντυπωςιακό Ντουόμο (κακεδρικό ναό ) και τθν περίφθμθ Σκάλα του 
Μιλάνου. Επιςτροφι ,διανυκτζρευςθ.(7θ διαν.Μιλάνο) 

7θ ΜΕΑ,  27/12/2018, ΜΙΛΑΝΟ – ΑΝΚΟΝΑ  

Πρωινό, επιβίβαςθ ςτο ποφλμαν και αναχϊρθςθ για το λιμάνι τθσ Ανκόνα, όπου κα πάρουμε το 
πλοίο για Ηγουμενίτςα. Επιβίβαςθ ςτο πλοίο. Τακτοποίθςθ ςτισ καμπίνεσ. Διανυκτζρευςθ εν πλω. 

8θ ΜΕΑ,  28/12/2018, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - KEΚΥΑ 

Άφιξθ ςτο λιμάνι τθσ Ηγουμενίτςασ. Επιβίβαςθ ςτο τοπικό πλοίο  και αναχϊρθςθ για τo νθςί  μασ 
με ζντονεσ αναμνιςεισ από τθν υπζροχθ εκδρομι. 

ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΟΜΗΣ 



 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 695  ευρϊ / κατά άτομο ςε δίκλινα – τρίκλινα δωμάτια. 

ΡΑΙΔΙΚΗ ΤΙΜΗ : Για παιδιά ζωσ 12 ετϊν θ τιμι είναι 670 ευρϊ ( με τθν 
προχπόκεςθ να μοιράηονται το δωμάτιο με 2 ενιλικεσ) 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΩΣ  5  ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ ΜΕ ΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 200 ΕΥΩ  

ΔΠΙΒΑΡΤΝΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΤ: 180 Δυρώ ΔΠΙΠΛΔΟΝ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΗΣΗ 

 

ΠΡΟΟΥΗ !!!! 

 
ΓΙΑ   ΔΓΚΑΙΡΔ  ΓΗΛΩΔΙ  ΤΜΜΔΣΟΥΗ  ΜΔΥΡΙ 20  ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ   Η 

ΣΙΜΗ  ΘΑ  ΔΙΝΑΙ  665  ΔΤΡΩ  ΣΟ  ΑΣΟΜΟ  
 ( ΓΙΝΔΣΑΙ  ΓΗΛΑΓΗ  ΔΚΠΣΩΗ  30  ΔΤΡΩ ΣΟ ΑΣΟΜΟ ) 

 

ΡΕΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 

-Μεταφορά με κλιματιηόμενο άνετο ποφλμαν του γραφείου μασ με τθν πολυετι εμπειρία του 
οδθγοφ μασ. 
-Ακτοπλοϊκά ειςιτιρια Κζρκυρα-Ηγουμενίτςα-Κζρκυρα 
-Ακτοπλοϊκά ειςιτιρια Ηγουμενίτςα – Βενετία και Ανκόνα - Ηγουμενίτςα, ςε καμπίνεσ ΑΒ4 
(τετράκλινεσ εςωτερικζσ με W/C και ντουσ).  Για άλλο τφπο καμπίνασ θ χρζωςθ είναι: AB2 50 
ευρϊ, Α2 60 ευρϊ, ΑΒ3 40 ευρϊ …ανά άτομο με επιςτροφι. 
- Μια (1) διανυκτζρευςθ ςτθν Ηγουμενίτςα. 
-Μία (1) διανυκτζρευςθ ςτθν Γενεφθ, τρεισ (3) διανυκτερεφςεισ ςτο Παρίςι και μία (1) 
διανυκτζρευςθ ςτο Μιλάνο, ςε επιλεγμζνα ξενοδοχεία του γραφείου μασ 3*** sup. / 4****. 
-Πζντε (5) πρωινά. 
-Ξεναγιςεισ-περιθγιςεισ όπωσ αναφζρονται ςτο πρόγραμμα. 
-Ζμπειροσ ξεναγόσ - αρχθγόσ του γραφείου μασ κατά τθ διάρκεια όλθσ τθσ εκδρομισ. 
-Τοπικόσ ελλθνόφωνοσ ξεναγόσ ςτο Λοφβρο. 
-Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ (Π.Δ. 339/11-9-96), ςφμφωνα με τουσ νόμουσ τθσ Ε.Ε. 
-Φ.Π.Α.. 
  
ΔΕΝ ΡΕΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
- Ειςόδουσ ςε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, Λοφβρο, πφργοσ Άιφελ και κζντρα διαςκζδαςθσ. 
- Ειςιτιρια Εurodisney 
- Ό,τι αναφζρεται ωσ προαιρετικό ςτο πρόγραμμα. 
- Δθμοτικοί φόροι(1,50 ευρϊ ςτθ Γενεφθ και 1,70ευρϊ ςτο Παρίςι,ανά άτομο,ανά διανυκτζρευςθ) 
- Ό,τι δεν αναφζρεται ρθτά ςτα περιλαμβάνει. 
 
Ρροςοχι ! Χρειάηεται θ καινοφρια αςτυνομικι ταυτότθτα (με τουσ λατινικοφσ χαρακτιρεσ) ι το 
καινοφριο ςασ διαβατιριο. 

 

 

Καηά ηις διαδρομές οι αλλαγές ηων θέζεων ζηο πούλμαν είναι σποτρεωηικές 

 



 
 
 

ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 

Το πρόγραμμα και οι όροι ςυμμετοχισ γίνονται γνωςτοί και αποδεκτοί από όλουσ τουσ 
ςυμμετζχοντεσ ςτθ εκδρομι. 
Η τιρθςθ του προγράμματοσ είναι υποχρεωτικι για όλουσ, κατευκφνεται δε από τουσ 
αρχθγοφσ-ςυντονιςτζσ  που κακορίηουν ϊρεσ, αναχωριςεισ, ςτάςεισ (κ.λ.π) οι οποίοι και 
ζχουν δικαίωμα  οποιαςδιποτε τροποποίθςθσ, ιδιαίτερα ςε περιπτϊςεισ που κα είναι 
αναγκαίεσ ι ακόμα όταν κρίνουν ςκόπιμο για τθν καλυτζρευςθ τθσ εκδρομισ. 
ΕΞΟΦΛΗΣΗ μζχρι  8 μζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ 
Οι εκδρομείσ οφείλουν ςυνζπεια ςε τόπουσ και ϊρεσ ςυναντιςεων-αναχωριςεων. Πποιοσ 
απουςιάηει ςθμαίνει ότι οικειοκελϊσ διακόπτει και επομζνωσ βαρφνεται με δικά του ζξοδα 
για τθ ςφνδεςθ του με το group. 
Η τιρθςθ του θμερθςίου προγράμματοσ ξεναγιςεων, περιθγιςεων, γευμάτων κ.λ.π δεν 
είναι υποχρεωτικι, αρκεί για οποιαδιποτε απομάκρυνςθ να ενθμερϊνεται      ο υπεφκυνοσ. 

Επίςησ ςε περιπτώςεισ αλλαγήσ απροειδοποίητων αυξήςεων ναφλων και επίναυλων, 
καταςτάςεισ εκτάκτων αναγκών, λόγω ανωτζρασ βίασ και λοιπζσ αντιξοότητεσ, για τισ οποίεσ 
δεν ευθφνονται οι οργανωτζσ, τότε από μζρουσ τουσ θα καταβάλλεται κάθε δυνατή 
προςπάθεια για την οποιαδήποτε καλφτερη επίλυςη, πάντα προσ όφελοσ των εκδρομζων.. 

Ακυρϊςεισ γίνονται δεκτζσ 15 μζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ. Διαφορετικά πλθρϊνουμε 
ακυρωτικά, μζχρι 10 μζρεσ πριν το 25%, μζχρι 5 μζρεσ πριν το 50 % και μζχρι 3 μζρεσ  πριν το 
75 % επί του ποςοφ ςυμμετοχισ, μετά δε τθν τρίτθ μζρα πριν τθν αναχϊρθςθ, ΟΥΔΕΜΙΑ 
ΕΡΙΣΤΟΦΗ  Η ΑΚΥΩΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ. 
Διαβατιρια,ταυτότθτεσ και λοιπά πιςτοποιθτικά, υποχρεωτικά ι προαιρετικά, είναι ςτθν 
ευκφνθ του κάκε εκδρομζα χωριςτά κακϊσ και θ ευκφνθ των τοπικϊν ςυνοριακϊν 
διαδικαςιϊν. 
Κάκε εκδρομζασ μπορεί να φζρει μια αποςκευι κανονικοφ μεγζκουσ και μζχρι 25 κιλά το 
ανϊτερο, κακϊσ και μια μικρότερθ χειραποςκευι. Είδθ αξίασ κακϊσ και προςωπικά 
αντικείμενα φυλάςςονται και ταξιδεφουν με ευκφνθ των κατόχων. 
Κατά τθ διάρκεια των διαδρομϊν και ςε ενδιάμεςουσ ςτακμοφσ κα γίνονται αλλαγζσ 
κζςεων, βάςθ ειδικισ ατομικισ καρτζλασ. Εντόσ των πόλεων, ςε τοπικζσ περιθγιςεισ –
ξεναγιςεισ , δεν κα υπάρχουν κακοριςμζνεσ κζςεισ πλθν των κζςεων 3-4, που εξυπθρετοφν 
αρχθγοφσ και τοπικοφσ ξεναγοφσ. 
Το γραφείο διατθρεί το δικαίωμα να ακυρϊνει οποιοδιποτε ταξίδι για λόγουσ που κατά τθν 
κρίςθ του δεν ευνοοφν τθν πραγματοποίθςθ του. Στθ περίπτωςθ αυτι οι υποχρεϊςεισ του 
γραφείου περιορίηονται ςτθν επιςτροφι και μόνο των χρθμάτων που ζχει ειςπράξει. 
Οποιοςδιποτε επιπρόςκετοσ όροσ ι τροποποίθςθ για να ιςχφει, πρζπει να γνωςτοποιθκεί 
προσ όλουσ ζγκαιρα και προ τθσ αναχϊρθςθσ τθσ εκδρομισ. 
Στθν παροφςα ΕΚΔΟΜΗ είναι πικανόν για διάφορουσ λόγουσ, θ αρχθγόσ να τροποποιιςει 
τθ ςειρά του προγράμματοσ, χωρίσ βεβαίωσ να παραλείψει τίποτα. 

 
ΚΑΛΟ  ΤΑΞΙΔΙ !! 

 


