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  9 ΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜH 

 

<<  ΜΑΓΙΚΑ  ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
  ΣΤΟ  ΡΑΙΣΙ  >> 

ΠΑΡΙΙ – EURODISNEY- EΛΒΕΣΙΑ 

ΑΡΟ    21/12/19     ΕΩΣ    29/12/19 

ΡΟΓΑΜΜΑ 

1η ΜΔΡΑ, ΚΔΡΚΤΡΑ – ΗΓΟΤΜΔΝΙΣΑ- ANKONA 

Ρσγκέμςοχρη ςχμ εκδοξμέχμ ςξ απόγεσμα ρςξ λιμάμι, επιβίβαρη ρςξ πλξίξ και 
αμαυώοηρη για ςξ λιμάμι ςηπ Ζγξσμεμίςραπ, όπξσ θα πάοξσμε ςξ πλξίξ για ςημ Αμκόμα 
Επιβίβαση στο πλοίο ,τακτοποίηση στις καμπίμες και αμαχώρηση .Διαμυκτέρευση εμ πλω. 

2η ΜΔΡΑ,  ΑΝΚΟΝΑ- ΜΙΛΑΝΟ (440χλμ) 

Άτινη ρςημ Αμκόμα και άμερη αμαυώοηρη για ΛΘΚΑΜΞ. Ατξύ διαρυίρξσμε ςημ Θςαλία, θα 
τςάρξσμε ρςξ Λιλάμξ. ακςξπξίηρη ρςξ νεμξδξυείξ. ξ βοαδάκι ελεύθεοξ μα δείςε ςα 
ανιξθέαςα ςηπ πόληπ, όπχπ ςξ Μςξσόμξ, ςη Γκαλλεοία Βιςόοιξ Δμμαμξσέλε και ςη 
πεοίτημη Ρκάλα. Λε λίγα εσοώ μπξοείςε μα πιείςε έμα κξκςέιλ ρςξ Bar Martini ρςξ 
κεμςοικό καςάρςημα ςχμ Dolce & Gabbana, ρςημ Corso Venezia 15, έμαμ ερποέρρξ 
ρσμξδεσμέμξ από ρξκξλαςάκι με ςξ υαοακςηοιρςικό μξμόγοαμμα ρςη Γκαλλεοία Βιςςόοιξ 
Δμμαμξσέλε ρςξ Cucci Cafe, αλλά και μα πιείςε έμα πξςήοι prosecco ρςα ςοαπεζάκια ςξσ 
Armani Cafe ρςξ ςεςοαώοξτξ μαό ςηπ Via Manzoni 31, πξσ μόμξ εδώ σπάουει και πξσλάει 
από λξσλξύδια, μαομελάδεπ, ρξκξλάςεπ & έπιπλα.Δείπμξ. Διαμσκςέοεσρη. 
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3η ΜΔΡΑ,  ΜΙΛΑΝΟ – ΓΔΝΔΤΗ (577 χλμ). 

Οοχιμό ρςξ νεμξδξυείξ, επιβίβαρη ρςξ πξύλμαμ και αμαυώοηρη για ςη Γεμεύη, υςιρμέμη 
ρςιπ όυθεπ ςηπ λίμμηπ Κε Λαμ, ρςημ καοδιά ςηπ Δσοώπηπ. Άτινη ρςξ νεμξδξυείξ. 
ακςξπξίηρη ρςα δχμάςια. Ρςη ρσμέυεια αμαυώοηρη για μα νεμαγηθξύμε ρςη γαλλότχμη 
πόλη, όπξσ θα δξύμε ςξ ρπίςι ςξσ Εαμ Εακ Πξσρρώ, ςξμ καθεδοικό ςξσ Αγίξσ Οέςοξσ, ςξ 
Δημαουείξ και μέγαοξ ςξσ ΞΖΔ. Απξλαύρςε έμα πεοίπαςξ ρςα θασμάρια πάοκα ςηπ 
πόληπ. Δπιρςοξτή ρςξ νεμξδξυείξ. Διαμσκςέοεσρη. 

4η ΜΔΡΑ, ΓΔΝΔΤΗ – ΠΑΡΙΙ (541χλμ). 

Οοχιμό. Δπιβίβαρη ρςξ πξύλμαμ και αμαυώοηρη για ςημ "πόλη ςξσ τχςόπ", ςξ Οαοίρι. 
Άτινη και ςακςξπξίηρη ρςξ νεμξδξυείξ. Δλεύθεοξπ υοόμξπ για ποώςη γμχοιμία με ςξ 
Οαοίρι και για μία βόλςα ρςα Ζλύρια Οεδία. Δπιρςοξτή ρςξ νεμξδξυείξ. Διαμσκςέοεσρη. 

5η ΜΔΡΑ, ΠΑΡΙΙ. 

ΥΠΞΜΘΑ ΟΞΚΚΑ !!! ΙΑΚΑ ΥΠΘΡΞΣΓΔΜΜΑ  !! Οοχιμό και νεμάγηρη ςηπ "πόληπ ςξσ τχςόπ" , 
ςηπ μόδαπ, ςξσ πμεύμαςξπ, ςηπ ξμξοτιάπ και ςηπ διεθμξύπ κξσλςξύοαπ, ςξ Οαοίρι. Ηα 
δξύμε ςα Ζλύρια Οεδία, ςημ Αφίδα ςξσ Ηοιάμβξσ, ςξμ Ούογξ ςξσ Άιτελ, ςημ Οαμαγία ςχμ 
Οαοιρίχμ, ςξ Οάμθεξμ, ςημ Όπεοα, ςξ Ιξιμξβξύλιξ, ςξ Δημαουείξ, κ.α. Ξλξκληοώμξμςαπ 
ςξ γύοξ ςηπ πόληπ, θα επιρκετθξύμε ςξ μεγαλύςεοξ μξσρείξ ςξσ κόρμξσ, ςξ Κξύβοξ, 
όπξσ θα θασμάρξσμε ςα έογα μεγάλχμζχγοάτχμ όπχπ ςημ μξμαδική ζξκόμςα και 
πξλλέπ ελλημξοχμαψκέπ αουαιόςηςεπ. Για ςξ ελεύθεοξ απόγεσμα, ποξςείμξσμε μα 
απξλαύρεςε μια οξμαμςική κοξσαζιέοα ρςξ Ρηκξσάμα με ςα Λπαςώ Λξσπ. Διαμσκςέοεσρη. 

6η ΜΔΡΑ,  ΠΑΡΙΙ – ΝΣΙΝΔΤΛΑΝΣ - ΠΑΡΙΙ. (87χλμ) 

Οοχιμό και αμαυώοηρη για ςξμ μαγικό κόρμξ ςξσ Disney. Αμακαλύφςε ςξ μέοξπ όπξσ 
κσοιαουεί η ταμςαρία και η διαρκέδαρη δεμ ςελειώμει πξςέ. Οάοςε και ερείπ μέοξπ ρςημ 
πεοιπέςεια πεοιπλαμώμεμξι ρςξ πειοαςικό καοάβι ςηπ Adventureland, ρσμευίρςε με μια 
μξρςαλγική κοξσαζιέοα ρςα πξςάμια ςηπ Άγοιαπ Δύρηπ ρςημ Frontierland, 
παοακξλξσθήρςε ςημ Υιξμάςη ρςημ Fantasyland και θασμάρςε ςξμ σπξβούυιξ κόρμξ ςξσ 
κάπςαιμ Μέμξ ρςημ Discoveryland. Ξλόκληοη η μέοα, είμαι ελεύθεοη για μα διαρκεδάρεςε 
ρςημ Disneyland. Δπιρςοξτή ρςξ νεμξδξυείξ. Διαμσκςέοεσρη. 

7η ΜΔΡΑ ΠΑΡΙΙ – ΑΟΣΑ (677χλμ). 

Οοχιμό. Δπιβίβαρη ρςξ πξύλμαμ και αμαυώοηρη με εμδιάμερεπ ρςάρειπ και μέρα από μια 
όμξοτη διαδοξμή, διαρυίζξμςαπ έμα από ςα μεγαλύςεοα ςξύμελ ςηπ Δσοώπηπ μήκξσπ 14 
υλμ., ςξ ξπξίξ υχοίζει ςα ρύμξοα Γαλλίαπ και Θςαλίαπ (Λξμ-Λπλαμ). Άτινη ρςημ Αόρςα 
και ςακςξπξίηρη ρςξ νεμξδξυείξ. Ρςη ρσμέυεια γμχοιμία με ςημ όμξοτη Θςαλική πόλη, η 
ξπξία ρσμξοεύει με ςημ Γαλλία και ςημ Δλβεςία. Ηα απξλαύρξσμε έμα μέοξπ γεμάςξ 
ιρςξοία, μεραιχμικά κάρςοα, αουαία μξμξπάςια, ποξψρςξοικά μμημεία, όλα 
πεοιςοιγσοιρμέμα από μεοικέπ από ςιπ σφηλόςεοεπ κξοστέπ ςηπ Δσοώπηπ. Δπιρςοξτή ρςξ 
νεμξδξυείξ. Δείπμξ. Διαμσκςέοεσρη. 

8η ΜΔΡΑ, ΑΟΣΑ – ΑΝΚΟΝΑ (624χλμ). 

Οοχιμό, επιβίβαρη ρςξ πξύλμαμ και αμαυώοηρη για ςξ λιμάμι ςηπ Αμκόμα, όπξσ θα 
πάοξσμε ςξ πλξίξ για Ζγξσμεμίςρα. Δπιβίβαρη ρςξ πλξίξ. ακςξπξίηρη ρςιπ καμπίμεπ. 
Διαμσκςέοεσρη εμ πλχ. 



 

9η ΜΔΡΑ, ΗΓΟΤΜΔΝΙΣΑ-ΚΔΡΚΤΡΑ 

Άτινη ρςξ λιμάμι ςηπ Ζγξσμεμίςραπ. Δπιβίβαρη ρςξ πλξίξ και αμαυώοηρη για ςξ μηρί  μαπ 
γεμάςξι αμαμμήρειπ από ςημ σπέοξυη εκδοξμή. 

ΣΔΛΟ ΔΚΔΡΟΜΗ 

** Για τημ έγκυρη κράτησή σας, θα πρέπει μα δηλώσετε συμμετοχή έγκαιρα και μα 
συμοδεύεται με προκαταβολή 200 κατ΄ άτομο. Δηλώσεις συμμετοχής 7 ημέρες πριμ 
τημ αμαχώρηση της εκδρομής δεμ θα γίμομται δεκτές από το πρακτορείο. Αυτό 
γίμεται προς όφελος τωμ πελατώμ οι οποίοι είμαι συμεπείς στημ εγγραφή τους, έτσι 
ώστε μα είμαι έγκαιρη η εμημέρωσή τους για τημ πραγματοποίηση της εκδρομής. 

 ΣΙΜΗ ΤΜΜΔΣΟΧΗ : 780 εσοώ / κας΄ άςξμξ ρε δίκλιμα–ςοίκλιμα δχμάςια. 

Λξμόκλιμξ  δχμάςιξ  :  185 ευρώ επιπλέομ 

ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ : 

-Λεςατξοά με πξλσςελέπ σπεοσφχμέμξ κλιμαςιζόμεμξ άμεςξ πξύλμαμ ςξσ γοατείξσ μαπ με ςημ 

πξλσεςή εμπειοία ςξσ ξδηγξύ μαπ. 

 

-Ακςξπλξψκά ειριςήοια Ζγξσμεμίςρα – Βεμεςία και Αμκόμα - Ζγξσμεμίςρα, ρε -– καμπίμεπ ΑΒ4 
(ςεςοάκλιμεπ ερχςεοικέπ με W/C και μςξσπ). Για διατξοεςικξύ ςύπξσ καμπίμαπ θα σπάουει 

επιβάοσμρη)Για διαθοπεηικού ηύπος καμπίνα ςπάπσει επιβάπςνζη ωρ εξήρ: Aβ2 70 εςπώ,Α2 

85 εςπώ,Α3 65, Αβ3 50,Α4 30-aller-retour. 

 

-Ακςξπλξψκά ειριςήοια Ιέοκσοα- Ζγξσμεμίςρα- Ιέοκσοα 

 

-Λία (1) διαμσκςέοεσρη ρςo Mιλάμξ, 1 διαμσκςέοεσρη ρςη Γεμεύη, ςοειπ (3) διαμσκςεοεύρειπ ρςξ 
Οαοίρι και μία (1) διαμσκςέοεσρη ρςημ Αόρςα, ρε επιλεγμέμα νεμξδξυεία ςξσ γοατείξσ μαπ 3*** 
sup. / 4****. 

 

-Ένι (6) ποχιμά. 

 

-Ένι  (6) δείπμα 

 

-Νεμαγήρειπ-πεοιηγήρειπ όπχπ αματέοξμςαι ρςξ ποόγοαμμα. 

 

-Έμπειοξπ νεμαγόπ - αουηγόπ ςξσ γοατείξσ μαπ καςά ςη διάοκεια όληπ ςηπ εκδοξμήπ. 

 

-Αρτάλεια αρςικήπ εσθύμηπ (Ο.Δ. 339/11-9-96), ρύμτχμα με ςξσπ μόμξσπ ςηπ Δ.Δ. 

 

-Τ.Ο.Α.. 
 
ΔΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ 
 

- Διρόδξσπ ρε αουαιξλξγικξύπ υώοξσπ, ανιξθέαςα και κέμςοα διαρκέδαρηπ. 
- Διριςήοια Disneyland. 
- Όςι αματέοεςαι χπ ποξαιοεςικό ρςξ ποόγοαμμα. 
- Όςι δεμ αματέοεςαι οηςά ρςα πεοιλαμβάμει. 

Προσοχή ! Χρειάζεται η καιμούρια αστυμομική ταυτότητα (με τους λατιμικούς χαρακτήρες) ή 
το καιμούριο σας διαβατήριο. 

 
 
 



 
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 !!!! 

 


