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Αγαπεηνί θίινη, 

Η Ινξδαλία, ρσλεπηήξη πνιηηηζκώλ, κε ηνπία ηδηαίηεξεο νκνξθηάο, 

ζεκαληηθνύο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, θηιόμελνπο αλζξώπνπο θαη 

πεληαλόζηηκε θνπδίλα, απνηεινύζε αλέθαζελ πόιν έιμεο γηα ηνπο 

Έιιελεο. Πξόθεηηαη γηα έλα πνιηηηζηηθό πξόγξακκα πνπ καο απνθαιύπηεη 

ηζηνξηθά κλεκεία, ζκηιεκέλα ζηνπο βξάρνπο, δείγκαηα εμαηξεηηθήο 

θαιιηηερληθήο έθθξαζεο ησλ Ναβαηαίσλ, απνκεηλάξηα ξσκατθνύ 

κεγαιείνπ, βπδαληηλά ςεθηδσηά αιιά θαη ίρλε λεόηεξεο ηζηνξίαο 

ραξαγκέλα αλεμίηεια ζηελ έξεκν. Τν ηδηαίηεξν απηό ηαμίδη ζπκπιεξώλεηαη 

κε έλα δηάιεηκκα ραιάξσζεο ζηα Ιακαηηθά Νεξά ηεο Νεθξά Θάιαζζαο. 

Μελ δηζηάζεηε λα καο αθνινπζήζεηε, απηό ην ηαμίδη ζα ζαο κείλεη 

αμέραζην! 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
 

 
 
1η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ – ΑΜΜΑΝ 
 

Συγκζντρωςθ ςτο αεροδρόμιο και πτιςθ για τθν πρωτεφουςα τθσ Ιορδανίασ, το Αμμάν, μια 
μεγαλοφπολθ τθσ Μζςθσ Ανατολισ με ζντονα τα ςθμάδια τθσ ιςτορίασ τθσ που φτάνει μζχρι τα 
βιβλικά χρόνια. Είναι μια πόλθ που ςφφηει από ηωι, γεμάτθ χρϊματα, ιχουσ και αντικζςεισ. 
Άφιξθ, μεταφορά και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο μασ. Διανυκτζρευςθ 

 
2η ΗΜΕΡΑ: ΑΜΜΑΝ – ΞΕΝΑΓΗΗ ΠΟΛΗ - ΓΕΡΑΑ - ΑΜΜΑΝ  

Σιμερα το πρωί κα ξεναγθκοφμε ςτα ςθμαντικότερα αξιοκζατα του Αμμάν. Θα 
καυμάςουμε το Αρχαίο ωμαϊκό Θζατρο (χωρθτικότθτασ 6.000 κεατϊν ςτθν πλαγιά του 
λόφου απζναντι από τθν Ακρόπολθ), το Αρχαιολογικό Μουςείο (φιλοξενοφνται 
ευριματα όλων των εποχϊν) και τθν Ελλθνιςτικι Ακρόπολθ με το κολοςςιαίο άγαλμά 
φψουσ 10 μ. του Ηρακλι (χτιςμζνθ κατά τα Ελλθνιςτικά χρόνια ςτον ψθλότερο λόφο του 
Αμμάν, τον Αλ Κάλα, με εντυπωςιακι πανοραμικι κζα τθσ πόλθσ). Αναχϊρθςθ για τα 
Γζραςα (Jerash), τθν Αντιόχεια επί Χρυςορρόθ, που ανακαλφφκθκε το 1806 καμμζνθ 
κάτω από τθν άμμο και αποτελεί το καλφτερο παράδειγμα αρχαίασ επαρχιακισ πόλθσ 
ςτθ Μζςθ Ανατολι. Θα ξεναγθκοφμε ςτον αρχαιολογικό τθσ χϊρο και κα καυμάςουμε 
τα δφο τθσ κζατρα, τουσ ναοφσ τθσ Αρτζμιδοσ και του Δία, τθν Αψίδα του Ανδριανοφ, τθν 
Οβάλ Ρλατεία, το Νυμφαίο και τθν υπζροχθ οδό με τθν κιονοςτοιχία. Επιςτροφι ςτο 
Αμάν .Διανυκτζρευςθ .  



 3η ΗΜΕΡΑ: ΑΜΜΑΝ – ΜΑΝΣΑΜΠΑ - ΟΡΟ ΝΕΜΠΟ - ΝΕΚΡΑ ΘΑΛΑΑ 

Αναχϊρθςθ για τθ Μάνταμπα, το ςθμαντικότερο χριςτιανικό κζντρο τθσ Ιορδανίασ με τον 
ορκόδοξο Ναό του Αγίου Γεωργίου με το υπζροχο ψθφιδωτό δάπεδο. Εδϊ ςϊηεται ο πρϊτοσ 
χάρτθσ των Αγίων Τόπων που καταςκευάςτθκε το 560 μ.Χ. Σε αυτόν αναγνωρίηουμε όλα τα ιερά 
προςκυνιματα που βρίςκονται ςτθν επικράτεια τθσ Ιορδανίασ και τθσ Αιγφπτου. Η πόλθ επίςθσ 
είναι γνωςτι μζχρι ςιμερα για τουσ τεχνίτεσ τθσ που αςχολοφνται με τθν καταςκευι 
ψθφιδωτϊν. Επόμενοσ ςτακμόσ μασ το Προσ Νζμπο, το  μζροσ όπου ςτάκθκε ο Μωυςισ και 
κοίταξε πζρα από τθν ιερι γθ και τθ Νεκρά Θάλαςςα. Θα επιςκεφτοφμε τθ φραγκιςκανικι 
εκκλθςία όπου πιςτεφεται ότι βρίςκεται ο τάφοσ του Μωυςι. Θα ζχουμε τθν ευκαιρία να 
ατενίςουμε τθν καταπλθκτικι κζα προσ τθν Κοιλάδα του Ιορδάνθ, τον ποταμό Ιορδάνθ και τθ 
Νεκρά Θάλαςςα. Επόμενοσ ςτακμόσ μασ θ Νεκρά Θάλαςςα, που βρίςκεται ςτα ςφνορα 
Ιορδανίασ, Ιςραιλ και Δυτικισ Πχκθσ και είναι 423 μζτρα κάτω από το επίπεδο τθσ κάλαςςασ - το 
χαμθλότερο δθλαδι ςθμείο τθσ επιφανείασ τθσ Γθσ. Διανυκτζρευςθ .  

4η ΗΜΕΡΑ: ΝΕΚΡΑ ΘΑΛΑΑ - ΠΕΣΡΑ  

 Η Νεκρά κάλαςςα αποτελεί ζνα από τα εντυπωςιακότερα φαινόμενα του πλανιτθ: τρία 
εκατομμφρια χρόνια πριν, παρουςιάςτθκε μια μικρι γεωλογικι αναταραχι ςτθν κοιλάδα του 
Ιορδάνθ, ζνα ριγμα. Μζςα ςε αυτό ζρευςε και ςυγκεντρϊκθκε καλαςςινό νερό διαμορφϊνοντασ 
ζτςι μια μεγάλθ θπειρωτικι λίμνθ. Με τθν αλμυρότθτα του νεροφ να φτάνει το 33,7%, καμία 
μορφι ηωισ δεν μπορεί να επιηιςει μζςα ςτο εξαιρετικά αλμυρό νερό τθσ και κανζνα 
αντικείμενο να βυκιςτεί ςτα μυςτθριακά βάκθ τθσ, εξ ου και το όνομά τθσ, Νεκρά Θάλαςςa. κα 
ζχετε τθ δυνατότθτα να κολυμπιςετε και να ζχετε τθν εμπειρία από τισ ιαματικζσ ιδιότθτεσ που 
δίνουν ςτο δζρμα όμορφθ αίςκθςθ. Στθ ςυνζχεια αναχϊρθςθ για τθν Ρζτρα, που αποτελεί τον 
πιο εντυπωςιακό αρχαιολογικό χϊρο τθσ Μζςθσ Ανατολισ μετά τισ πυραμίδεσ τθσ Αιγφπτου. Από 
το 1985 θ «ρόδινθ πόλθ τθσ εριμου» περιλαμβάνεται ςτον Κατάλογο Μνθμείων Ραγκόςμιασ 
Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ τθσ UNESCO. Άφιξθ και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο μασ. 
Διανυκτζρευςθ.  

5η ΗΜΕΡΑ: ΠΕΣΡΑ - ΜΙΚΡΗ ΠΕΣΡΑ – ΟΤΑΝΣΙ ΡΑΜ ( 2Η 4 Υ 4 ) ΑΜΜΑΝ  

Ρρωινό και μετάβαςθ ςτον αρχαιολογικό χϊρο τθσ μοναδικισ Ρζτρασ, εκεί που το χζρι του Θεοφ 
και ο νουσ του ανκρϊπου ζχουν ενϊςει τισ δυνάμεισ τουσ δθμιουργϊντασ κάτι το μοναδικό. 
εκζμ (θ πολφχρωμθ), Σζλα (βράχοσ) και Ρζτρα είναι τα ονόματα που είχε αυτι θ πόλθ μζςα ςτο 
πζραςμα τθσ ιςτορίασ.. Στθν Ρζτρα οι Ναβαταίοι κατάφεραν το ακατόρκωτο: μετζτρεψαν ζναν 
ερθμικό τόπο ςε πλοφςια μθτρόπολθ 30.000 κατοίκων. Εντυπωςιακά κτίρια και ναοί, κζατρο και 
μεγαλοπρεπι ταφικά μνθμεία κοςμοφν αυτό το φυςικό οχυρό, που φωλιάηει καλά 
προφυλαγμζνο ςε ζνα λεκανοπζδιο περιςτοιχιςμζνο από βουνά και με μόνθ δίοδο πρόςβαςθσ 
ζνα φαράγγι. Κατζχοντασ ςθμαντικι κζςθ ςτο δρόμο των μπαχαρικϊν, υπιρξε ςτακμόσ 



καραβανιϊν ςτθ διαδρομι τουσ από τθ Δαμαςκό προσ τθν Άκαμπα. Θα περπατιςουμε μζςα ςτο 
φαράγγι (Σικ) που περνάει μζςα από ψθλοφσ βράχουσ που φκάνουν ςε φψοσ τα 100 μ, για να 
φκάςουμε ςτο τζλοσ του μπροςτά από το εντυπωςιακό Θθςαυροφυλάκιο (Χαηνζ), το πλζον 
γνωςτό και πολυφωτογραφθμζνο μνθμείο τθσ Ρζτρασ. Συνεχίηουμε τον περίπατό μασ ςτο 
εςωτερικό ςικ και τον δρόμο των προςόψεων, το κζατρο, τουσ Βαςιλικοφσ τάφουσ, τθν Βαςιλικι 
και τον βυηαντινό κακεδρικό ναό, που ανακαλφφκθκε ςχετικά πρόςφατα. Τελειϊνουμε με τθν 
ρωμαϊκι πλευρά τθσ πόλθσ, όπου και βρίςκεται θ οδόσ με τθν κιονοςτοιχία, το τζμενοσ, τον ναό 
του φτερωτοφ λιονταριοφ και τον ναό τθσ κόρθσ του Φαραϊ. Η επίςκεψι μασ ςτον 
εξωπραγματικό αυτό χϊρο κυριολεκτικά κα μασ ςυγκλονίςει!!! Η ίππευςθ των αλόγων που κα 
μασ οδθγιςουν ςτθν είςοδο του φαραγγιοφ κα μασ μείνει αξζχαςτθ. Συνεχίηουμε για τθν Al 
Beidha ι, όπωσ είναι πιο γνωςτι, «Μικρι Ρζτρα». Θα μποφμε ςτθν περιοχι μζςω ενόσ ςτενοφ 
φαραγγιοφ αποκαλοφμενου Siq Al-Barid. Το όνομά του ςθμαίνει «κρφο» και αναφζρεται ςτισ 
ςυνκικεσ δροςιάσ που επικρατοφν εκεί, κακϊσ οι υψθλοί τοίχοι αποτρζπουν το φωσ του ιλιου 
από τθν είςοδο του φαραγγιοφ και τθ κζρμανςι του. Η Μικρι Ρζτρα κεωρείται ζνα ςθμαντικό 
προάςτιο τθσ Ρζτρασ, για τουσ εμπορικοφσ δρόμουσ ςτο Βορρά. Ππωσ και ςτθν Ρζτρα, τα κτίρια 
είναι εντυπωςιακά. Θα δοφμε αποκικεσ και τάφουσ, κανάλια νεροφ και δεξαμενζσ. Σε κάποια 
κτίρια μπορείτε να βρείτε τα υπολείμματα των χρωματιςμζνων νωπογραφιϊν με πουλιά, 
ςταφφλια και λουλοφδια, που χρονολογοφνται από τον 1ο αιϊνα μ.Χ. Στθ ςυνζχεια μασ περιμζνει 
μια μοναδικι εμπειρία: θ επίςκεψι μασ με ειδικά διαμορφωμζνα οχιματα μζςα ςτθν Ζρθμο του 
Ουάντι αμ, τθν «Κοιλάδα του Φεγγαριοφ», με τθν πολφχρωμθ άμμο και τα βουνά από γρανίτθ 
ςμιλεμζνα από τον καυτό ιλιο και τον παγωμζνο αζρα. Κατόπιν κα κατευκυνκοφμε ςτθν Ζρθμο 
Ουάντι αμ. Ο κρίαμβοσ τθσ φφςθσ, που ςαν ζνασ ςουρεαλιςτισ γλφπτθσ ζχει δθμιουργιςει αυτό 
το πανόραμα, αιχμαλωτίηει τον επιςκζπτθ, όπωσ μάγεψε και το Λόρενσ τθσ Αραβίασ. Εδϊ ηουν 
απομονωμζνοι οι βεδουίνοι ςε μεγάλεσ μαφρεσ ι καφζ τζντεσ φτιαγμζνεσ από κατςικίςιο μαλλί. 
Συνεχίηουμε για το Αμμάν . ‘Αφιξθ ςτο ξενοδοχείο , διανυκτζρευςθ .  

6η ΗΜΕΡΑ ΑΜΜΑΝ - ΑΘΗΝΑ - ΠΣΗΗ ΕΠΙΣΡΟΦΗ  

 Ρρωινι αναχϊρθςθ για το αεροδρόμιο του Αμμάν και τθν πτιςθ επιςτροφισ. Άφιξθ 
αυκθμερόν.  

 
 

ΤΕΛΟΣ  ΤΑΞΙΔΙΟΥ. 
 

ΣΙΜΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ :   559 ευρϊ / κατϋ άτομο ςε δίκλινα – τρίκλινα 
δωμάτια.  

Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ   ΜΕΧΡΙ  TEΛΗ  ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ   ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ 
ΥΡΑΧΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ… με προκαταβολι     300  ευρϊ κατϋ άτομο 

και εξόφλθςθ  15 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ !!!! 
 



πτήςεισ με Royal Jordanian: 
ΑΘΗΝΑ - ΑΜΜΑΝ   12.35 – 14.40 
ΑΜΜΑΝ - ΑΘΗΝΑ   09.25 – 11.50 

Ρεριλαμβάνονται 

 Αεροπορικά ειςιτιρια οικονομικισ κζςεωσ με τθν ROYAL JORDANIAN 

απευκείασ πτιςθ από Ακινα 

 Μεταφορζσ από /προσ τα αεροδρόμια εξωτερικοφ 

 Ξενοδοχεία 5 ***** , εκτόσ του  Αμμάν που είναι 4 ****,όλα επιλεγμζνα και 

δοκιμαςμζνα, που ςίγουρα κα ςασ ικανοποιιςουν !!! 

 Ημιδιατροφι  (Ρρωινό & 1 δείπνο θμερθςίωσ)  

 Ρεριθγιςεισ ,ξεναγιςεισ, είςοδοι, όπωσ αναγράφονται ςτο πρόγραμμα.  (Στθν 

κοιλάδα Ουάντι αμ περιλαμβάνονται και τα ειδικά διαμορφωμζνα οχιματα 

με καρότςα )  

 Ξενάγθςθ ςτθ Γζραςα, τθν Ρομπθία τθσ Ανατολισ  

 Επίςκεψθ ςτον Άγιο Γεϊργιο τθσ Μάνταμπ  

 Ξενάγθςθ ςτθ Μπζιντα, τθ μικρι Ρζτρα  

 Σαφάρι με ειδικά οχιματα ςτο Ουάντι αμ 

  Ρεριιγθςθ ςτθν Άκαμπα 

  Χαλάρωςθ ςτθ Νεκρά Θάλαςςα 

 Βίηα Ιορδανίασ 

 Είςοδοι ςε μουςεία/μνθμεία 

 Ελλθνόφωνοσ αρχθγόσ / ςυνοδόσ 

 Τθν αναχϊρθςθ ςυνοδεφει Ζλλθνασ ζμπειροσ αρχθγόσ ( για γκρουπ άνω των 

12 ατόμων ) ο οποίοσ κα είναι διαρκϊσ δίπλα ςασ. 

 Εκτόσ του Ζλλθνα αρχθγοφ κα υπάρχει και τοπικόσ ξεναγόσ, γνϊςτθσ τθσ 

κουλτοφρασ & τθσ τοπικισ γλϊςςασ 

 Υπθρεςίεσ τοπικοφ αντιπροςϊπου 

 Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ 

 Ενθμερωτικά ζντυπα 

Δεν περιλαμβάνονται 

 Φόροι αεροδρομίων & λοιπζσ χρεϊςεισ  380€. 

 Φιλοδωριματα 20€ 

 Π,τι ρθτά δεν αναφζρεται ςτα περιλαμβανόμενα 



Η ςειρά των ξεναγιςεων μπορεί να αλλάξει για καλφτερθ εκτζλεςθ του 
προγράμματοσ (χωρίσ να παραλειφκεί κάτι από τα αναγραφόμενα ςε αυτό) 

 
 

ΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΣΕ ΠΡΙΝ ΣΑΞΙΔΕΨΕΣΕ: 
 

- Το διαβατιριό ςασ κα πρζπει να ζχει τουλάχιςτον 6μθνθ ιςχφ. 
- Βεβαιωκείτε ότι το διαβατιριό ςασ ζχει κενζσ ςελίδεσ, ιςάρικμεσ με τον αρικμό 
των χωρϊν που κα επιςκεφκείτε. 
- Το γραφείο μασ δεν φζρει καμία ευκφνθ για οποιοδιποτε πρόβλθμα λόγω μθ 
ανανζωςθσ του διαβατθρίου ςασ. 
- Οι ταξιδιϊτεσ μθ ελλθνικισ υπθκοότθτασ ι οι κάτοχοι μθ ελλθνικϊν διαβατθρίων 
οφείλουν να επικοινωνοφν κατ’ ιδίαν με τθν πρεςβεία τθσ χϊρασ ςτθν οποία 
επικυμοφν να ταξιδζψουν, προκειμζνου να πλθροφορθκοφν τα όποια διαδικαςτικά 
για τθν ζκδοςθ βίηασ, εφόςον αυτι απαιτείται. Το γραφείο μασ δεν φζρει καμία 
ευκφνθ για τυχόν πρόβλθμα που ενδεχομζνωσ παρουςιαςτεί ςε κάποιο αεροδρόμιο. 
- Συμμετοχι ςτθν εκδρομι ςθμαίνει ότι ζχετε διαβάςει το παρόν πρόγραμμα, το 
ζχετε κατανοιςει και ςυμφωνείτε με τα αναγραφόμενα. 

ΛΙΓΑ   ΛΟΓΙΑ   ΓΙΑ  ΣΗΝ  ΙΟΡΔΑΝΙA 

ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ: Αμμάν 
ΓΛΩΑ: Αραβικι 
ΝΟΜΙΜΑ Το εκνικό νόμιςμα τθσ Ιορδανίασ είναι το Δηνάριο (JOD, Jordan Dinars) 
Ιςοτιμία με το Ευρώ: 1 € = 0,79 JOD 
Ιςοτιμία με το Δολάριο: 1 $ = 0,71 JOD 
Μπορείτε να ταξιδζψετε με Ευρώ 
Διαφορά Ϊρασ (GMT/UTC +2) 
Η Ιορδανία ζχει ίδια ϊρα με τθν Ελλάδα 
Σηλεφωνική Επικοινωνία Η κλιςθ από Ιορδανία για Ελλάδα είναι 00 30 + κωδικόσ πόλθσ + το τθλζφωνο που 
κζλουμε να καλζςουμε π.χ. 
00 30 210 3232800 
Η κλιςθ από τθν Ελλάδα για Ιορδανία είναι 00 962 + κωδικόσ πόλθσ + το τθλζφωνο που κζλουμε να καλζςουμε. 

 
 

 
ΠΡΟΟΦΗ !!! 

ΓΙΑ  ΤΜΜΕΣΟΦΕ  ΑΝΩ  ΣΩΝ  10 ΑΣΟΜΩΝ  ΤΠΑΡΦΕΙ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ 
ΟΔΙΚΗ  ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΑΠΟ ΚΕΡΚΤΡΑ – ΑΘΗΝΑ  ΚΑΙ ΑΝΣΙΣΡΟΥΑ  ΜΕ 
ΕΠΙΒΑΡΤΝΗ 100 ΕΤΡΩ ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ ,ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ  ΣΟΤ 
ΑΚΣΟΠΛΟΙΚΟΤ ΕΙΙΣΗΡΙΟΤ  !!! 

 
 



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 20 κιλά 
το ανϊτερο, κακϊσ και μια μικρότερθ χειραποςκευι μζχρι 7 κιλά.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 !!!! 


