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               14  ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ 
 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ  ΕΥΡΩΠΗ 
ΑΠΟ   20   ΙΟΥΛΙΟΥ   ΕΩΣ  2  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

 
 

Μιλάνο, Λουκζρνθ,  Κολμάρ,   Στραςβοφργο,  Λουξεμβοφργο,  
Βρυξζλλεσ, Μπρυη, Γάνδθ, Ρότερνταμ, Χάγθ, Άμςτερνταμ, Μαρκ & 

Βόλενταμ, Κολωνία, Κόμπλεντσ,  Κρουαηιζρα Ρινου,  Μόναχο, 
Ίνςμπρουκ, Βενετία .  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
                                                                     

1η μζρα: ΚΕΡΚΤΡΑ – ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ  – ΕΝ ΠΛΩ 
Συγκζντρωςθ και αναχϊρθςθ για το λιμάνι τθσ Θγουμενίτςασ. Επιβίβαςθ ςτο πλοίο, τακτοποίθςθ 
ςτισ καμπίνεσ και απόπλουσ για το λιμάνι τθσ Ανκόνα. Στον ελεφκερο χρόνο ςασ μπορείτε να 
διαςκεδάςετε ςτουσ πολυτελείσ χϊρουσ αναψυχισ του πλοίου. Διανυκτζρευςθ εν πλω. 
 
2η μζρα:  ΑΝΚΟΝΑ – ΜΙΛΑΝΟ 
 Άφιξθ ςτο λιμάνι τθσ Ανκόνα και αναχϊρθςθ για τθν οικονομικι πρωτεφουςα τθσ Ιταλίασ  το 
Μιλάνο. Άφιξθ και πανοραμικι περιιγθςθ.   Θα  δοφμε το κάςτρο των Σφόρτςα, τθν Ριάτςα ντελ 
Ντουόμο, τον εντυπωςιακόσ Κακεδρικόσ του Μιλάνου (Ντουόμο ντι Μιλάνο) και τθν περίφθμθ  
Σκάλα του Μιλάνου.Μεταφορά και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Διανυκτζρευςθ.  
 
3η μζρα: ΜΙΛΑΝΟ –  ΛΟΤΚΕΡΝΗ - KΟΛΜΑΡ  - ΣΡΑΒΟΤΡΓΟ  
Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο και αναχωριςουμε για τθ Λουκζρνθ. Εντυπωςιακι θ παλιά πόλθ με τισ 
χρωματιςτζσ προςόψεισ των ςπιτιϊν, τα πλακόςτρωτα δρομάκια και τισ ςτολιςμζνεσ με 
ςιντριβάνια μικρζσ πλατείεσ. Σπουδαίο αξιοκζατο είναι θ ξφλινθ ςκεπαςτι μεςαιωνικι γζφυρα 
Καπελμπρίκε που απεικονίηει τθν ιςτορία τθσ πόλθσ με 120 πίνακεσ ηωγραφιςμζνουσ ςε ξφλο. 



Αναχϊρθςθ για το Κολμάρ τθν «πρωτεφουςα» των αλςατικϊν κραςιϊν. Μουςεία, κακεδρικοί 
ναοί, αρχιτεκτονικά μνθμεία, ςιντριβάνια και αγάλματα κοςμοφν τθν πόλθ και τθν κάνουν 
μοναδικι. Ρεριιγθςθ ςτο ιςτορικό κζντρο με το περίφθμο Μουςείο Οφντερλιντεν, τθν Ππερα, τον 
Κακεδρικό Ναό του Αγίου Μαρτίνου και το Μοναςτιρι των Δομινικανϊν, τθν Οικία Ρφίςτερ 
(1537), δείγμα γερμανικισ αναγεννθςιακισ αρχιτεκτονικισ, αλλά και ςτθ Μικρι Βενετία, τμιμα 
τθσ παλιάσ πόλθσ με κανάλια ςτον ποταμό Λάουχ. Συνεχίηουμε για το Στραςβοφργο τθν 
πρωτεφουςα του Ευρωκοινοβουλίου. Στθν περιπατθτικι περιιγθςθ μασ κα περιπλανθκοφμε ςτα 
γραφικά ςτενά τθσ παλιάσ πόλθσ, γνωςτι  ςαν «Μικρι Γαλλία» με τα ξφλινα ςπιτάκια τα 
αμζτρθτα γεφφρια, τα λουλουδιαςμζνα μπαλκόνια, και  τον Κακεδρικό Ναό με το Αςτρονομικό 
ολόι ςτο εςωτερικό του να δεςπόηει ςτο κζντρο τθσ πόλθσ. Μεταφορά και τακτοποίθςθ ςτο 
ξενοδοχείο. Διανυκτζρευςθ.  
 
4η μζρα: ΣΡΑΒΟΤΡΓΟ - ΛΟΤΞΕΜΒΟΤΡΓΟ – ΒΡΤΞΕΛΛΕ   
Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο και αναχϊρθςθ για το Δουκάτο του Λουξεμβοφργο. Στθν περιιγθςθ μασ 
κα δοφμε τον εκπλθκτικό ναό τθσ Ραναγίασ, τα μεςαιωνικά τείχθ με τισ τάφρουσ, τθν γζφυρα 
Ραςερζλ και τθν καυμάςια Ρρομενάντ ντε λα Κορνίσ. Αργά το απόγευμα, άφιξθ ςτισ Βρυξζλλεσ 
μεταφορά και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Χρόνοσ ςτθ διάκεςθ ςασ για μία πρϊτθ γνωριμία  με 
τθν πόλθ. Διανυκτζρευςθ.  
 
5η μζρα: ΒΡΤΞΕΛΛΕ – ΒΑΣΕΡΛΟ    
Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο. Στθν ξενάγθςθ  που ακολουκεί  κα δοφμε το δικαςτικό Μζγαρο, τον 
Κακεδρικό Ναό, το Ραλάτι, το ςυγκρότθμα των κτιρίων τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ, τθν 
επιβλθτικι Γκράν Ρλασ με τα μεγαλόπρεπα Γοτκικά, Μπαρόκ κτίρια και με το ιςτορικό Δθμαρχείο. 
Ακολουκεί επίςκεψθ ςτον χϊρο του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου που ζχει ςαν ςκοπό να δείξει 
ςτουσ επιςκζπτεσ τθν ιςτορία και τθν λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Στθ ςυνζχεια κα 
επιςκεφκοφμε τθν πόλθ του Βατερλό όπου ζλαβε χϊρα θ περίφθμθ μάχθ μεταξφ τθσ Γαλλίασ και 
τθσ Αγγλίασ με επικεφαλισ τον αυτοκράτορα Ναπολζοντα και τον Δοφκα του Ουζλινγκτον.  ςτισ 
18 Ιουνίου 1815. Επιςτροφι το μεςθμζρι ςτο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεφκερο. 
Διανυκτζρευςθ. 
 
6η μζρα: ΒΡΤΞΕΛΛΕ – ΜΠΡΤΖ - ΓΑΝΔΗ  
Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο. Ολοιμερθ εκδρομι ςτισ ομορφότερεσ πόλεισ τθσ κεντρικισ Ευρϊπθσ, τθ 
Μπρφη και τθ Γάνδθ. Με τθν άφιξθ μασ ςτθ Μπρφη κα κάνουμε τθν περιιγθςθ ςτα αξιοκζατα τθσ 
πόλθσ. Θα δοφμε το πάρκο με τθ «Λίμνθ τθσ Αγάπθσ», το πιο παλαιότερο νοςοκομείο τθσ 
Ευρϊπθ, του Αγίου Ιωάννθ, το Ναό τθσ Ραναγίασ, τθ γζφυρα του Αγίου Βονιφάτιου, το Μζγαρο 
των Αρχόντων, τουσ Κιπουσ του Arends, το Κολζγιο τθσ Ευρϊπθσ, το πρϊτο Χρθματιςτιριο ςτον 
κόςμο και ςτθν κεντρικι πλατεία τον Κακεδρικό Ναό μοναδικό ςτολίδι τθσ πόλθσ. Συνεχίηουμε για 
τθ Γάνδθ τθ πόλθ που υπιρξε κατά τον μεςαίωνα ςπουδαίο εμπορικό λιμάνι τθσ Ευρϊπθσ. Θα 
δοφμε τον Κακεδρικό Ναό του Αγίου Βονιφάτθ, το Κάςτρο των Ιπποτϊν και κα περιπλανθκοφμε 
ςτα μεςαιωνικά ςτενά τθσ. Για όςουσ  επικυμοφν ( προαιρετικά) κα ζχουν τθν ευκαιρία να κάνουν 
μία κρουαηιζρα ςτα κανάλια τθσ Γάνδθσ. Επιςτροφι αργά το απόγευμα ςτο ξενοδοχείο μασ ςτισ 
Βρυξζλλεσ.  Διανυκτζρευςθ.  
 
7η μζρα: ΒΡΤΞΕΛΛΕ – ΡΟΣΕΡΝΣΑΜ – ΧΑΓΗ – ΑΜΣΕΡΝΣΑΜ  
Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο και αναχϊρθςθ για τθν πρωτεφουςα τθσ Ολλανδίασ το Άμςτερνταμ. 
Ρρϊτθ μασ επίςκεψθ το ότερνταμ, ζνα από τα μεγαλφτερα και ςθμαντικότερα λιμάνια τθσ 
Ευρϊπθσ που διαρρζετε από τον ποταμόσ Mασ. Στθ ςυνζχεια κα επιςκεφκοφμε  τθ Χάγθ, τθ 
διοικθτικι πρωτεφουςα τθσ χϊρασ, ζδρα τθσ κυβζρνθςθσ και τθσ Βαςιλικισ Οικογζνειασ. Θα 



δοφμε το Ραλάτι,  το κτίριο του Διεκνοφσ Δικαςτθρίου και το ιςτορικό ςπίτι των Ιπποτϊν.  Άφιξθ 
το απόγευμα ςτο Άμςτερνταμ  και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Χρόνοσ ελεφκεροσ για μια πρϊτθ 
γνωριμία με τθν πόλθ.  Διανυκτζρευςθ. 
 
8η  μζρα: ΑΜΣΕΡΝΣΑΜ –ΜΑΡΚ & ΒΟΛΕΝΣΑΜ  
Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο. Ρρωινι ξενάγθςθ ςτθ πλωτι αυτι πόλθ με τα αμζτρθτα κανάλια. Θα 
δοφμε το Εκνικό Μουςείο που ςυγκεντρϊνει ζργα των μεγαλφτερων Φλαμανδϊν Ηωγράφων, το 
Βαςιλικό Ανάκτορο, το ςπίτι του ζμπραντ, το Νομιςματοκοπείο, το Μζγαρο των Σιδθροδρόμων 
και τθ φθμιςμζνθ πλατεία Νταμ. Επόμενθ επίςκεψθ τα γραφικά ολλανδικό ψαροχϊρια, Μαρκ και  
Βόλενταμ που βρίςκονται ςτισ όχκεσ του ποταμοφ  Εϊςελμζερ, και εδϊ κα ζχετε τθν ευκαιρία να 
φωτογραφθκείτε  με τουσ ντόπιουσ που φοροφν ακόμα τισ παραδοςιακζσ φορεςιζσ τουσ. 
Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Για το ελεφκερο απόγευμα  ςασ  προτείνουμε να απολαφςτε ζναν 
καφζ ςτα περίφθμα Brown Cafes και δοκιμάςτε μεταξφ άλλων ψθτό ψωμί από το Σουρινάμ, να 
αγοράςτε παλιζσ μάςκεσ από τθν Ιάβα και χειροποίθτα υφάςματα από το Μαρόκο. 
Διανυκτζρευςθ.  
 
9η μζρα: ΑΜΣΕΡΝΣΑΜ – ΚΟΛΩΝΙΑ  –  ΚΟΜΠΛΕΝΣ -  ΚΡΟΤΑΖΙΕΡΑ ΡΗΝΟΤ - ΦΡΑΝΚΦΟΤΡΣΗ 
Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο και αναχϊρθςθ για το Κόμπλεντσ. Κακ οδϊν κα  επιςκεφκοφμε τθν 
Κολωνία. Και ςτθν πανοραμικι περιιγθςθ ςτο ιςτορικό κζντρο κα δοφμε τον εκπλθκτικό 
Κακεδρικό Ναό και το Δθμαρχείο. Αναχϊρθςθ για το Κόμπλεντσ απ’ όπου κα κάνουμε μια 
καυμάςια κρουαηιζρα ςτο ινο. Διανφουμε με το πλοίο το ωραιότερο μζροσ τθσ διαδρομισ του 
ινου, όπου ο ταξιδιϊτθσ μαγεφεται από τθν άγρια ομορφιά των απόκρθμνων οχκϊν με τα 
«γαντηωμζνα» ςε επίκαιρεσ κζςεισ Κάςτρα, τα ρομαντικά χωριά, τουσ κλιμακωτοφσ αμπελϊνεσ 
και τθ κζα του βράχου του Λορελάι.  Αργά το απόγευμα  άφιξθ ςτθν Φρανκφοφρτθ, μεταφορά και 
τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Διανυκτζρευςθ.  
 
10η μζρα:  ΦΡΑΝΚΦΟΤΡΣΗ – ΒΤΡΣΜΠΟΤΡΓΚ - ΡΟΣΕΝΜΠΟΤΡΓΚ ΟΜΠ ΝΣΕΡ ΣΑΟΤΜΠΕΡ  
ΜΟΝΑΧΟ 
Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο. Αναχϊρθςθ για το μεςαιωνικό Βφρτςμπουργκ ςτον ποταμό Μάιν, 
πρωτεφουςα τθσ Κάτω Φρανκονίασ (Βαυαρία). Ρεριιγθςθ ςτα πιο ςθμαντικά αξιοκζατα τθσ 
πόλθσ: το επιβλθτικό παλάτι ζηιντεντσ, τον μεγαλοπρεπι Κακεδρικό Ναό του Αγίου Κίλιαν, το 
γραφικό Δθμαρχείο, τθ γζφυρα με τα αγάλματα ςτον ποταμό Μάιν και το Φζςτουνγκ 
Μάριενμπεργκ, το κάςτρο-ζδρα των πριγκίπων επιςκόπων. Στθ ςυνζχεια κα επιςκεφκοφμε  το 
γραφικό ότενμπουργκ ομπ ντερ Τάουμπερ, μία από τισ παλαιότερεσ και πιο γραφικζσ πόλεισ 
ςτον ομαντικό Δρόμο τθσ Νότιασ Γερμανίασ και προςφιλι τουριςτικό προοριςμό. Χρόνοσ 
ελεφκεροσ. Αργά το απόγευμα άφιξθ ςτο Μόναχο, μεταφορά και  τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. 
Χρόνοσ ςτθ διάκεςθ ςασ για μία πρϊτθ γνωριμία με τθν πόλθ. Διανυκτζρευςθ. 
 
11η μζρα: ΜΟΝΑΧΟ    
Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο. Θα ξεκινιςουμε τθν περιιγθςθ μασ από τθν κεντρικι πλατεία 
Μαριενπλάτσ με το Ραλαιό Δθμαρχείο, το επιβλθτικό Νζο Δθμαρχείο με τισ 43 καμπάνεσ και τον 
κίονα τθσ Ραναγίασ με το χρυςό άγαλμά τθσ. Θα ςυνεχίςουμε με τθν εκκλθςία του Αγίου Ρζτρου, 
που είναι και θ παλαιότερθ εκκλθςία του Μονάχου, τθ Τεατινερςτράςςε, ο περίφθμοσ 
πεηόδρομοσ με καταςτιματα, και το νεοκλαςικοφ ρυκμοφ κτίριο τθσ Ππερασ του Μονάχου. Από  
εδϊ ξεκινά θ Μαξιμίλιανςτραςε, θ ακριβότερθ οδόσ τθσ πόλθσ, ςτθν οποία υπάρχουν 
καταςτιματα διεκνϊσ γνωςτϊν εταιριϊν – όπωσ οι Gucci, Armani και Bulgari – κακϊσ και 
ιδιωτικζσ γκαλερί ζργων τζχνθσ, καφζ και εςτιατόρια. Θα ςυνεχίςουμε με το Χοφμπροιχάουσ, 
μίασ από τισ γνωςτότερεσ μπυραρίεσ του Μονάχου, θ οποία βρίςκεται ςτθν ιδιοκτθςία τθσ 



Βαυαρικισ κυβζρνθςθσ και προχωρϊντασ κα βρεκοφμε ςτο ςπίτι, όπου ο Μότςαρτ το 1780 
ζγραψε τθν όπερα τθσ Ιδομενζασ. Τελειϊνουμε τθν ξενάγθςθ ςτθν πλατεία Μαριενπλατσ απ’ 
όπου ξεκινιςαμε. Το υπόλοιπο τθσ θμζρασ είναι ελεφκερο για να απολαφςετε τον περίπατό ςασ 
ςτουσ δρόμουσ τθσ πόλθσ. Διανυκτζρευςθ. 
 
12η μζρα: ΜΟΝΑΧΟ -  ΙΝΜΠΡΟΤΚ -  ΒΕΝΕΣΙΑ    
Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο και αναχϊρθςθ για τθν Βενετία.  Κακ οδϊν κα επιςκεφκοφμε το 
Κνςμπρουκ.   Στθν πανοραμικι μασ περιιγθςθ κα ζχουμε τθν ευκαιρία να δοφμε και να 
καυμάςουμε πλθκϊρα από αξιοκζατα που ςυνκζτουν τθν μαγεία αυτισ τθσ πόλθσ. 
Δικαιολογθμζνα αποκαλοφν το Κνςμπρουκ «διαμάντι των Άλπεων». Ο ποταμόσ Ιν τθσ προςδίδει 
μια μεγαλοπρζπεια και τα αξιοκζατα τθν ςτολίηουν ςαν ζνα μόνιμο και διαρκζσ μοναδικό 
κόςμθμα. Θα περπατιςουμε ςτο πεηοδρομθμζνο ιςτορικό κζντρο και καυμάςτε τθν Χρυςι Στζγθ, 
τα Χειμερινά ανάκτορα (όπου βρίςκεται και θ ςαρκοφάγοσ του αυτοκράτορα Μαξιμιλιανοφ), και 
τον μεγαλοπρεπι και χρυςοςτολιςμζνο ναό του Αγ. Ιακϊβ. Στθ ςυνζχεια κα επιςκεφκοφμε το 
Μουςείο Σβαρόφςκι γνωςτό παγκοςμίωσ ςασ το Μουςείο Swarovski Crystal World, δθμιουργία 
του καλλιτεχνικοφ διευκυντι André Heller, που αποτελεί τθ μεγαλφτερθ ζκκεςθ του οίκου 
Swarovski.  Αναχϊρθςθ  για τθν Βενετία τθν πιο ρομαντικι πόλθ του κόςμου, χτιςμζνθ πάνω ςε 
118 μικρά νθςιά, που ενϊνονται με 410 περίπου γζφυρεσ, και ζχει ανακθρυχτεί Μνθμείο 
Ραγκόςμιασ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ από τθν UNESCO. Από το Τρονκζτο, μεταφορά εξ ιδίων με 
βαπορζτο ςτθν περιοχι Καςτζλλο, όπου βρίςκεται θ ορκόδοξθ εκκλθςία του Αγίου Γεωργίου των 
Ελλινων και το Βυηαντινό Ινςτιτοφτο. Ρερνϊντασ από γραφικζσ γζφυρεσ και ςτενά ςοκάκια, κα 
δοφμε το επιβλθτικό Ραλάτςο των Δόγθδων, μια φανταςμαγορία από ροη και λευκό μάρμαρο ςε 
βενετςιάνικο-γοτκικό ςτιλ, και κα καταλιξουμε ςτθν Ρλατεία του Αγίου Μάρκου, «το ωραιότερο 
ςαλόνι τθσ Ευρϊπθσ», όπωσ το χαρακτιριςε ο Ναπολζοντασ. Εδϊ βρίςκεται ο περίφθμοσ 
Κακεδρικόσ του Αγίου Μάρκου, αριςτοφργθμα βυηαντινισ αρχιτεκτονικισ, με εντυπωςιακά 
ψθφιδωτά, το καμπαναριό του (Καμπανίλε), ο Ρφργοσ του ολογιοφ, θ Μαρκιανι Βιβλιοκικθ και 
το περίφθμο Μουςείο Καρζρ. Αργά το βράδυ μεταφορά ςτο λιμάνι τθσ Βενετίασ όπου κα 
επιβιβαςτοφμε ςτο πλοίο τθσ επιςτροφισ. Τακτοποίθςθ ςτισ καμπίνεσ και απόπλουσ. 
Διανυκτζρευςθ εν πλω. 
 
13η μζρα: ΕΝ ΠΛΩ 
Διανυκτζρευςθ εν πλω. 
 
14η μζρα: ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ  – ΚΕΡΚΤΡΑ  
Χαρείτε τισ ανζςεισ του ςφγχρονου πλοίου ζωσ τθν ϊρα που κα φκάςουμε ςτο λιμάνι τθσ 
Θγουμενίτςασ. Αποβίβαςθ και άμεςθ αναχϊρθςθ με το τοπικό πλοίο για το νθςί μασ.  
 

ΣΕΛΟ  ΣΑΞΙΔΙΟΤ 
 

Σιμή κατ άτομο ςε δίκλινο       965 € 
Tιμή ςε μονόκλινο                    1.315 € 
Παιδικό (μζχρι 12 ετών )          885 € 

 
Περιλαμβάνονται: 

 Ρολυτελζσ κλιματιηόμενο ποφλμαν του γραφείου μασ για τισ μεταφορζσ και  μετακινιςεισ 
ςφμφωνα με το πρόγραμμα. 

  Ακτοπλοϊκά ειςιτιρια Κζρκυρα-Θγουμενίτςα- Κζρκυρα 



 Ακτοπλοϊκά ειςιτιρια Θγουμενίτςα-Ανκόνα & Βενετία – Θγουμενίτςα ςε 4κλινεσ 
εςωτερικζσ καμπίνεσ με wc/ντουη (ΑΒ4). 

 Το ειςιτιριο ςτθν κρουαηιζρα του ινου 

 Διαμονι ςε επιλεγμζνα ξενοδοχεία  4* & 4* superior..  

 Ρρωινό κακθμερινά (εκτόσ πλοίου).  

 Εκδρομζσ, περιθγιςεισ, ξεναγιςεισ όπωσ αναφζρονται ςτο αναλυτικό πρόγραμμα τθσ 
εκδρομισ. 

 Ζμπειρο Αρχθγό – Συνοδό του γραφείου μασ. 

 Αςφάλεια αςτικισ/επαγγελματικισ ευκφνθσ. 

 Φ.Ρ.Α 
 
Δεν περιλαμβάνονται: 

 Είςοδοι ςε μουςεία, αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, κεάματα και γενικά όπου απαιτείται.  

 Π,τι ρθτά αναφζρεται ςαν προαιρετικό ι προτεινόμενο. 

 Καραβάκι Βενετίασ (15€). 

 Δθμοτικοί φόροι ξενοδοχείων, το άτομο τθ βραδιά. ( Μιλάνο 2€, Στραςβοφργο 2,5€, 
Άμςτερνταμ 4,5€ - Βρυξζλλεσ 4.25€).  

 Check point 30 €.   
 
ημείωςη: Ξεναγιςεισ και  εκδρομζσ ενδζχεται να  αλλάξει θ ςειρά που κα πραγματοποιθκοφν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 

Το πρόγραμμα και οι όροι ςυμμετοχισ γίνονται γνωςτοί και αποδεκτοί από όλουσ τουσ 
ςυμμετζχοντεσ ςτθ εκδρομι. 

Η ηήξεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ππνρξεσηηθή γηα όινπο, θαηεπζύλεηαη δε από ηνπο 

αξρεγνύο-ζπληνληζηέο  πνπ θαζνξίδνπλ ώξεο, αλαρσξήζεηο, ζηάζεηο (θ.ι.π) νη νπνίνη θαη 

έρνπλ δηθαίσκα  νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνίεζεο, ηδηαίηεξα ζε πεξηπηώζεηο πνπ ζα είλαη 

αλαγθαίεο ή αθόκα όηαλ θξίλνπλ ζθόπηκν γηα ηελ θαιπηέξεπζε ηεο εθδξνκήο. 

Οη εθδξνκείο νθείινπλ ζπλέπεηα ζε ηόπνπο θαη ώξεο ζπλαληήζεσλ-αλαρσξήζεσλ. Όπνηνο 

απνπζηάδεη ζεκαίλεη όηη νηθεηνζειώο δηαθόπηεη θαη επνκέλσο βαξύλεηαη κε δηθά ηνπ έμνδα 

γηα ηε ζύλδεζε ηνπ κε ην group. 

 

Η ηήξεζε ηνπ εκεξεζίνπ πξνγξάκκαηνο μελαγήζεσλ, πεξηεγήζεσλ, γεπκάησλ θ.ι.π δελ είλαη 

ππνρξεσηηθή, αξθεί γηα νπνηαδήπνηε απνκάθξπλζε λα ελεκεξώλεηαη      ν ππεύζπλνο. 

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.. 

 

Αθπξώζεηο γίλνληαη δεθηέο 15 κέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε. Δηαθνξεηηθά πιεξώλνπκε 

αθπξσηηθά, κέρξη 10 κέξεο πξηλ ην 25%, κέρξη 5 κέξεο πξηλ ην 50 % θαη κέρξη 3 κέξεο  πξηλ ην 

75 % επί ηνπ πνζνύ ζπκκεηνρήο, κεηά δε ηελ ηξίηε κέξα πξηλ ηελ αλαρώξεζε, ΟΤΔΕΜΙΑ 

ΕΠΙΣΡΟΦΗ  Η ΑΚΤΡΩΗ ΓΙΝΕΣΑΙ. 

 

Δηαβαηήξηα,ηαπηόηεηεο θαη ινηπά πηζηνπνηεηηθά, ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά, είλαη ζηελ 

επζύλε ηνπ θάζε εθδξνκέα ρσξηζηά θαζώο θαη ε επζύλε ησλ ηνπηθώλ ζπλνξηαθώλ 

δηαδηθαζηώλ. 

 

Κάζε εθδξνκέαο κπνξεί λα θέξεη κηα απνζθεπή θαλνληθνύ κεγέζνπο θαη κέρξη 25 θηιά ην 

αλώηεξν, θαζώο θαη κηα κηθξόηεξε ρεηξαπνζθεπή. Είδε αμίαο θαζώο θαη πξνζσπηθά 

αληηθείκελα θπιάζζνληαη θαη ηαμηδεύνπλ κε επζύλε ησλ θαηόρσλ. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαδξνκώλ θαη ζε ελδηάκεζνπο ζηαζκνύο ζα γίλνληαη αιιαγέο ζέζεσλ, 

βάζε εηδηθήο αηνκηθήο θαξηέιαο. Εληόο ησλ πόιεσλ, ζε ηνπηθέο πεξηεγήζεηο –μελαγήζεηο , 

δελ ζα ππάξρνπλ θαζνξηζκέλεο ζέζεηο πιελ ησλ ζέζεσλ 3-4, πνπ εμππεξεηνύλ αξρεγνύο θαη 

ηνπηθνύο μελαγνύο. 

 

Σν γξαθείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αθπξώλεη νπνηνδήπνηε ηαμίδη γηα ιόγνπο πνπ θαηά ηελ 

θξίζε ηνπ δελ επλννύλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ. ηε πεξίπησζε απηή νη ππνρξεώζεηο ηνπ 

γξαθείνπ πεξηνξίδνληαη ζηελ επηζηξνθή θαη κόλν ησλ ρξεκάησλ πνπ έρεη εηζπξάμεη. 

 

Οπνηνζδήπνηε επηπξόζζεηνο όξνο ή ηξνπνπνίεζε γηα λα ηζρύεη, πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί 

πξνο όινπο έγθαηξα θαη πξν ηεο αλαρώξεζεο ηεο εθδξνκήο. 

 

ηελ παξνύζα ΕΚΔΡΟΜΗ είλαη πηζαλόλ γηα δηάθνξνπο ιόγνπο, ε αξρεγόο λα ηξνπνπνηήζεη 

ηε ζεηξά ηνπ πξνγξάκκαηνο, ρσξίο βεβαίσο λα παξαιείςεη ηίπνηα. 

 
 


