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5  HMEΡΗ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ   ΣΗΝ 
ΠΑΡΑΜΤΘΕΝΙΑ  ΠΡΑΓΑ   

 
Aγαπθτοί φίλοι, 

Σασ προςκαλοφμε ςε μια χϊρα από τισ ομορφότερεσ του κόςμου.. Η 
πανζμορφθ Ρράγα αποτελεί ζναν από τουσ προοριςμοφσ που ςασ 

προτείνουμε ανεπιφφλακτα, κι αυτό γιατί είναι ζνα από τα 
ςθμαντικότερα μνθμεία αρχιτεκτονικισ ςτθν Ευρϊπθ. Η γζφυρα του 
Καρόλου, το παλιό Δθμαρχείο, το αςτρονομικό ρολόι και τα κάςτρα 

Βοθμίασ είναι οριςμζνα μόνο από τα δθμιουργιματα που αξίηει κανείσ 
να επιςκεφκεί !!! 

 
 

ΑΠΟ  24  ΕΩ 28  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ   
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

 
1θ θμζρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΘ - ΡΑΓΑ - ΓΥΟΣ ΡΟΛΕΩΣ - PRAGUE BY NIGHT 
 
Συγκζντρωςθ ςτο αεροδρόμιο και αναχϊρθςθ για τθν χρυςι πόλθ των 100 πφργων. Άφιξθ 

και αρχίηουμε αμζςωσ τθν γνωριμία με το ςθμαντικότερο αρχιτεκτονικό μνθμείο τθσ 



Ευρϊπθσ, τθν πόλθ τθσ Ρράγασ. Θα ξεκινιςουμε με τθν κοςμοπολίτικθ πλατεία τθσ παλιάσ 

πόλθσ. Εδϊ κα βρεκείτε αρκετζσ φορζσ και κα καταλάβετε αμζςωσ τουσ λόγουσ! Θα δοφμε 

ςτθ βόλτα μασ όμορφα κτίρια, παλιά παλάτια όπωσ αυτό του Κίνςκι, τθν επιβλθτικι 

βαςιλικι εκκλθςία τθσ Ραναγίασ του Τιν, γνωςτι για τουσ δφο πφργουσ του Αδάμ και τθσ 

Ζυασ και τθν εκκλθςία του Αγ. Νικολάου. Θα καυμάςουμε τθν Εβραϊκι ςυνοικια με τθν 

παλια και τθ νζα ςυναγωγθ, το παλιό Δθμαρχείο με το φθμιςμζνο αςτρονομικό ρολόι, το 

νζο δθμαρχείο και κα φτάςουμε ςτθν περίφθμθ πζτρινθ γζφυρα του Καρόλου του ΙV. 

Στθ ςυνζχεια κα δοφμε τον Ρφργο τθσ Ρυρίτιδασ, τθν πλατεία Vaclav ςθμείο ςυνάντθςθσ 

των κατοίκων τθσ Ρράγασ και το επιβλθτικό κτίριο, το οποίο ςτεγάηει το μουςείο 

Φυςικισ Ιςτορίασ. Λίγοσ χρόνοσ για μια πρϊτθ γνωριμία και μεταφορά ςτο ξενοδοχείο. Το 

απόγευμα ελάτε μαηί μασ ςε μια ιδιαίτερθ νυχτερινι περιιγθςθ ςτα φωταγωγθμζνα 

αξιοκζατα τθσ πόλθσ, πριν τθ βραδινι ςασ βόλτα ςτο κζντρο. Θα ξεκινιςουμε με τθν 

περιοχι του Ρανκρατσ, περνϊντασ από τθ γζφυρα των αυτοκτονιϊν, βλζπουμε το “ςπίτι 

που χορεφει” και τθ μοναδικι ορκόδοξθ εκκλθςία των Αγίων Κυρίλλου και Μεκοδίου. 

Ανθφορίηουμε προσ τθν καςτροφπολθ ςτθν οποία κα ξεναγθκοφμε τθν επόμενθ θμζρα, 

περνάμε τθ γζφυρα του Τςεχ και καταλιγουμε ςτθν κεντρικι πλατεία με το αςτρονομικό 

ρολόι .  Ραραμονι Χριςτουγζννων..απόψε εορταςτικό δείπνο και  τθν παραμονι των 

Χριςτουγζννων τα περιςςότερα εςτιατόρια δεν λειτουργοφν, ενϊ όςα είναι ανοιχτά 

ςυνικωσ ζχουν ακριβζσ τιμζσ. Εμείσ εξαςφαλίςαμε για εςάσ ειδικά οργανωμζνο 

εορταςτικό δείπνο ςτισ 24/12 με κόςτοσ 30ε ενιλικασ και 15ε παιδί. Κάντε άμεςα τθν 

κράτθςθ ςασ γιατί οι κζςεισ είναι περιοριςμζνεσ!    Ρλζον ο χρόνοσ είναι ςτθ διάκεςι ςασ 

για να κάνετε ότι επικυμείτε. Ο ςυνοδόσ μασ είναι εκεί για κάκε απαραίτθτθ πλθροφορία. 

 
2θ θμζρα: ΚΑΣΤΟΥΡΟΛΘ - ΑΓΙΟΣ ΒΙΤΟΣ - ΓΕΦΥΑ ΚΑΟΛΟΥ - ΡΑΛΙΑ ΡΟΛΘ - 
ΚΟΥΑΗΙΕΑ ΣΤΟ ΜΟΛΔΑΒΑ - ΜΑΥΟ ΘΕΑΤΟ - GHOST TOUR 
 

ΧΟΝΙΑ ΡΟΛΛΑ – ΧΑΟΥΜΕΝΑ ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  !!! Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο και ξεκινάμε 
τθν δεφτερθ μασ θμζρα, με ξενάγθςθ ςτθν Καςτροφπολθ (Hrantsani), τθν Ακρόπολθ τθσ 
πόλθσ θ οποία ςτεφανϊνει τον λόφο τθσ Mala Strana. Θα δοφμε το μοναςτιρι Strahov, 
το Loretto, το ανάκτορο Schwarzenberg, το παλιό ανάκτορο των βαςιλζων τθσ Βοθμίασ 
μετζπειτα κατοικία τθσ Μαρίασ Θθρεςίασ ςθμερινό προεδρικό μζγαρο. Θα δοφμε επίςθσ 
τον Κακεδρικό Ναό του Αγίου Βίτου και τθν εκκλθςία του Αγ.Γεωργίου. Κατθφοριηουμε 
προσ τθν εκκλθςία του Αγίου Νικολάου και διαςχίηουμε τθν περίφθμθ γεφυρα του 
Καρόλου για να βγουμε ςτο αςτρονομικο ρολόι. Ρεράςτε τον υπόλοιπο χρόνο ςτα 
γραφικά ςοκάκια ι ελάτε μαηί μασ ςε μια αξζχαςτθ προαιρετικι κρουαηιζρα ςτον ποταμό 
Μολδάβα, ο οποίοσ μασ ψικυρίηει ςτο αυτί τθν ιςτορία του και εξιςτορεί τα μυςτικά των 
γραφικϊν γεφυρϊν και κτιρίων που τον αγκαλιάηουν τόςα χρόνια. Κατά τθν διάρκεια τθσ 
κρουαηιζρασ απολαφςτε γεφμα ςε πλοφςιο μπουφζ με κυρίωσ πιάτα, γλυκά, φροφτα, τυριά 
και διάφορεσ νοςτιμιζσ. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο για λίγθ ξεκοφραςθ. 

 Για τθν βραδινι ςασ ζξοδο μπορείτε να επιλζξετε προαιρετικά ανάμεςα ςτα εξισ : 



Μαφρο κζατρο 
Ραρακολουκιςτε μια παράςταςθ ςτο φθμιςμζνο μαφρο κζατρο τθσ Ρράγασ, όπου κα 
απολαφςετε μια μοναδικι τεχνικι φιλοτζχνθςθσ εικόνων που αποδεικνφει ότι το όνειρο, το 
υπερφυςικό και θ μαγεία ξεπθδοφν πολφ καλφτερα από το ςκοτάδι. 
Ghosts & Legends of the old town 
Eπιςκεφτείτε τον υπόγειο κόςμο τθσ Ρράγασ, ακολουκιςτε τα βιματα των πνευμάτων, και 
ακοφςτε τουσ μφκουσ κακϊσ κα περιθγείςτε ςτα υπόγεια του περίφθμου ‘’Orloj’’ 
αςτρονομικοφ πφργου και του δθμαρχείου τθσ πόλθσ. Σθμεία τα οποία ζγιναν και 
παγκοςμίωσ γνωςτά μζςω τθσ ςειράσ ‘’most hunted live’’. 

3θ θμζρα: ΡΟΑΙΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΜΕΣ: ΘΜΕΘΣΙΑ ΕΚΔΟΜΘ ΣΤΘ ΔΕΣΔΘ (120 χλμ) / 
ΤΣΕΣΚΥ ΚΟΥΜΛΟΒ (160 χλμ) 
Τθν θμζρα αυτι μετά το πρόγευμα ςτο ξενοδοχείο, ςασ προτείνουμε δφο εξαιρετικζσ 
επιςκζψεισ: 

ΔΕΣΔΘ 
Ρροαιρετικι εκδρομι ςτθν Φλωρεντία του Βορρά όπωσ αποκαλοφν αλλιϊσ τθν Δρζςδθ, 
ςτθν ανατολικι Γερμανία ςτο ελεφκερο κρατίδιο τθσ Σαξονίασ. Αφινοντασ πίςω μασ τθν 
Ρράγα κα κατευκυνκοφμε δυτικά όπου κα απολαφςουμε αρχιτεκτονιματα 
αναγεννθςιακοφ ρυκμοφ και ρυκμοφ Μπαρόκ, όπωσ τθν όπερα Zwinger, τμιμα των 
ανακτόρων των βαςιλζων τθσ Σαξονίασ με τον όμορφο κιπο και τισ αίκουςεσ που 
φιλοξενοφν ςιμερα τισ εκκζςεισ των παλιϊν δαςκάλων ηωγράφων αλλά και το μουςείο 
τθσ μπλε πορςελάνθσ. Ακόμθ κα δοφμε τθν πανζμορφθ εκκλθςία των γυναικϊν 
Frauenkirche και άλλα αξιοκζατα. Χρόνοσ ελεφκεροσ και επιςτροφι το βράδυ ςτθν Ρράγα. 

Ή   ΤΣΕΣΚΥ   ΚΟΥΜΛΟΒ 
Ρροαιρετικι εκδρομι νοτιότερα προσ τθν πόλθ Τςζςκυ Κροφμλοβ, θ οποία προςτζκθκε το 
1992 ςτον κατάλογο μνθμείων παγκόςμιασ κλθρονομιάσ τθσ UNESCO και όχι άδικα. Είναι 
μια μικρι πόλθ ςτθν περιοχι τθσ νότιασ Βοθμίασ τθσ Τςεχίασ, παγκοςμίωσ γνωςτι για τθν 
ιςτορικι γοτκικι αρχιτεκτονικι τθσ και το κάςτρο Κροφμλοβ όπου τα λόγια δεν αρκοφν να 
περιγράψει κάνεισ τθν μοναδικι ομορφιά τθσ παραμυκζνιασ πόλθσ. Η μεςαιωνικι πόλθ 
Κροφμλοβ περικυκλϊνεται από τουσ μαιάνδρουσ που ςχθματίηει ο ποταμόσ Μολδάβασ. 
Ράνω από τθν πόλθ υψϊνεται το επιβλθτικό ςφμπλεγμα του κάςτρου και του πφργου, 
άλλοτε ζδρα τθσ πιο δυνατισ οικογζνειασ, του Οίκου των Rosenberg. Το κζατρο του 
κάςτρου, είναι το παλαιότερο κτίςμα του είδουσ του ςτον κόςμο και διατθρικθκε ςε 
άριςτθ κατάςταςθ μαηί με τα Μπαρόκ κοςτοφμια, τθν ςκθνι και τθν ςχετικι τεχνολογία. 
Το κομψό δθμαρχείο Αναγεννθςιακοφ ρυκμοφ, θ εκκλθςία του Αγ. Βίτου και οι μπαρόκ 
κιποι του είναι πραγματικά ςτολίδια, κομψοτεχνιματα αρχιτεκτονικισ. Οι πφργοι και τα 
κάςτρα τθσ νότιασ Βοθμίασ, που βρίςκονταν κάποτε ςτθν ιδιοκτθςία του Οίκου των 
Rosenberg, ςυμπεριλαμβανομζνου του Jindrichuv Hradec, είναι γνωςτά για το κρυλικό 
φάνταςμα, Τθ Λευκι Κυρά, που εμφανίηεται κατά διαςτιματα ςτα αγαπθμζνα τθσ μζρθ. 
Ρεριπλανθκείτε ςτα γραφικά ςοκάκια και αφιςτε τον χρόνο να ςασ ταξιδζψει ςτο 
παραμφκι. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο, διανυκτζρευςθ. 

4θ θμζρα: ΡΑΓΑ - ΚΑΛΟΒΥ ΒΑΥ  
Ολοιμερθ εκδρομι ςτο φθμιςμζνο Κάρλοβυ Βάρυ ςτθ δυτικι Βοθμία. Κατά τθν διάρκεια 

τθσ δίωρθσ περίπου διαδρομισ κα ζχουμε τθν ευκαιρία να απολαφςουμε χαρακτθριςτικά 



τοπία τθσ δυτικισ Βοθμίασ, όπωσ τισ καλλιζργειεσ του Λυκίςκου και τμιματα των 

περίφθμων βοθμικϊν δαςϊν. Φτάνουμε ςτθν παςίγνωςτθ λουτρόπολθ θ οποία είναι 

κυριολεκτικά πνιγμζνθ μζςα ςτα δάςθ τθσ κοιλάδασ, του μικροφ ποταμοφ Τζπλα, θ οποία 

φθμίηεται για τισ 12 κερμζσ ιαματικζσ πθγζσ τθσ. Η μικρι αυτι λουτρόπολθ υδρίκθκε από 

τον αυτοκράτορα Κάρολο IV, και απετζλεςε ανά τουσ αιϊνεσ τόπο ςυνάντθςθσ των 

ανκρϊπων των γραμμάτων, των τεχνϊν και τθσ πολιτικισ όπωσ ο Τςάροσ Μζγασ Ρζτροσ Α’, 

Μαρία Θθρεςία, Γκαίτε, Σίλλερ, Μπάη κ.α. Ρζρα από λουτρόπολθ όμωσ είναι και θ πθγι 

των κρυςτάλλων Βοθμίασ. Απολαφςτε λοιπόν ζναν μοναδικό ςυνδυαςμό φυςικισ 

ομορφιάσ, ιαματικϊν πθγϊν και εντυπωςιακισ αρχιτεκτονικισ. Χρόνοσ ελεφκεροσ. 

Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. 

5θ θμζρα: ΡΑΓΑ - KLEMENTINUM - ΡΤΘΣΘ ΕΡΙΣΤΟΦΘΣ 
Ρρόγευμα ςτο ξενοδοχείο και χρόνοσ ελεφκεροσ, ανάλογα με τθν ϊρα τθσ πτιςθσ, για τισ 

τελευταίεσ ςασ επιςκζψεισ. Ρροτείνουμε επίςκεψθ ςτο φθμιςμζνο κτίριο τθσ βιβλιοκικθσ 

Klementinum το οποίο ιδρφκθκε από τουσ Ιθςουίτεσ κατά τθν άφιξθ τουσ ςτθ Βοθμία το 

1556 και ζχει μεγάλθ και πλοφςια ιςτορία. Μπορείτε να δείτε τθν μπαρόκ βιβλιοκικθ 

και τον αςτρονομικό πφργο. Ρεριπλανθκείτε ςτθν πλοφςια αγορά τθσ πόλθσ, με τα 

υπζροχα κρφςταλλα, επιςκεφτείτε το μουςείο φυςικισ ιςτορίασ, τθν εκνικι πινακοκικθ 

και πολλά άλλα ενδιαφζροντα ςθμεία ςτθν ρομαντικι Ρράγα. Κάπωσ ζτςι κα τελειϊςει θ 

όμορφθ διαμονι ςασ με τισ καλφτερεσ εντυπϊςεισ που αφινει πάντα θ Χρυςι Ρράγα. 

Μεταφορά ςτο αεροδρόμιο για τθν πτιςθ επιςτροφισ !! 

 

ΣΔΛΟ ΔΚΓΡΟΜΗ 

ΡΤΘΣΕΙΣ ΜΕ ΑSTRA AIRLINES 

24/12   ΘΕΣ/ΝΙΚΘ – ΡΑΓΑ    05:00 - 06:15 
28/12  ΡΑΓΑ- ΘΕΣ/ΝΙΚΘ   21.45 – 00.50 

 
ΘΟΤΕL IBIS WENCESLAS  3* ΚΕΝΤΙΚΟ 

  

                             ΤΙΜΘ  ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ :  ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ : 380  ΕΥΩ 
Μονόκλινο δωμάτιο  100  ευρϊ επιπλζον 

( ΡΑΙΔΙΚΘ ΤΙΜΘ ΚΑΤΟΡΙΝ ΣΥΝΝΕΝΟΘΣΘΣ ΜΕ ΤΟ ΓΑΦΕΙΟ) 

 

ΠΡΟΟΥΗ  !!!!!! 

ΓΙΑ  ΔΓΚΑΙΡΔ  ΓΗΛΩΔΙ  ΤΜΜΔΣΟΥΗ  ΜΔΥΡΙ  5   NOEMΒΡΙΟΤ  Η ΣΙΜΗ ΘΑ 

ΔΙΝΑΙ  330  ΔΤΡΩ ΣΟ ΑΣΟΜΟ 

( ΔΥΔΣΔ  ΓΗΛΑΓΗ   ΔΚΠΣΩΗ   50  ΔΤΡΩ  ΑΝΑ  ΑΣΟΜΟ  !!!!) 

 



Με τθ διλωςθ ςυμμετοχισ προκαταβολι 200 ευρϊ 

Εξόφλθςθ πριν τθν αναχϊρθςθ 

 
ΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
- Αεροπορικά ειςιτιρια οικονομικισ κζςθσ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΡΑΓΑ- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
- Διαμονι ςτο  επιλεγμζνο ΚΕΝΤΙΚΟ ξενοδοχείο  
- Ρρωινό μπουφζ κακθμερινά  
-Μεταφορζσ από / προσ αεροδρόμιο  
- Ξεναγιςεισ ςφμφωνα με το πρόγραμμα 
- Ενθμερωτικά ζντυπα / χάρτεσ  
-Αρχθγόσ / ςυνοδόσ του γραφείου μασ 
- Φ.Ρ.Α. 
- Αςφάλεια ταξιδιοφ (αςτικισ ευκφνθσ) 
 
 
ΔΕΝ ΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
- Πτι δεν αναφζρεται ςτο πρόγραμμα, θ αναφζρεται ωσ προαιρετικό 
- Είςοδοι ςτα Μουςεία 
- Φόροι αεροδρομίων 145 ΕΥΩ 
 
 

H ςειρά των ξεναγιςεων μπορεί να αλλάξει για τθν καλφτερθ εκτζλεςθ του 
προγράμματοσ χωρίσ να παραιεθζεί ηίποηα. 

Προζοτή ! Υρεηάδεηαη ε θαηλούρηα αζησλοκηθή ηασηόηεηα (κε ηοσς ιαηηληθούς 
ταραθηήρες) ή ηο θαηλούρηο ζας δηαβαηήρηο. 

 
Καηά ηης δηαδροκές οη αιιαγές ηωλ ζέζεωλ ζηο πούικαλ είλαη 

σποτρεωηηθές. 
 

 

ΓΙΑ  ΤΜΜΕΣΟΦΕ  ΑΝΩ  ΣΩΝ  20 ΑΣΟΜΩΝ  ΤΠΑΡΦΕΙ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΑ ΟΔΙΚΗ 

 ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΑΠΟ ΚΕΡΚΤΡΑ –ΘΕ/ΝΙΚΗ  ΚΑΙ ΑΝΣΙΣΡΟΥΑ  ΜΕ ΕΠΙΒΑΡΤΝΗ 

 100 ΕΤΡΩ ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ ,ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ  ΣΟΤ ΑΚΣΟΠΛΟΙΚΟΤ 

 ΕΙΙΣΗΡΙΟΤ !!  

 

 
 



ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΘΓΙΕΣ 
 

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

ΕΞΟΦΛΘΣΘ μζχρι  10  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. 

Θ 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 

ΕΡΙΣΤΟΦΘ  Θ ΑΚΥΩΣΘ 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 15 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 ΕΚΔΟΜΘ είναι πικανόν για διάφορουσ λόγουσ, θ αρχθγόσ να τροποποιιςει τθ 
ςειρά του προγράμματοσ, χωρίσ βεβαίωσ να παραλείψει τίποτα. 


