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               12  ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ 
 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ  ΕΥΡΩΠΗ 

 
ΚΑΓΗΘΔΠ ΓΗΑΓΟΝΚΔΠ ΠΡΖΛ ΘΑΟΓΗΑ ΡΖΠ ΔΟΩΞΖΠ 

 
ΑΠΟ   3   ΕΩΣ  14  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

 
ΗΝΝΜΠΡΟΤΚ - ΜΟΝΑΥΟ - ΜΑΝΥΑΪΜ - ΚΟΛΩΝΗΑ - ΑΜΣΔΡΝΣΑΜ - 

(ΒΟΛΔΝΣΑΜ) - ΥΑΓΖ - ΡΟΣΣΔΡΝΣΑΜ - ΒΡΤΞΔΛΛΔ - ΓΑΝΓΖ - 
ΜΠΡΤΕ - ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ - ΣΡΑΒΟΤΡΓΟ - ΕΤΡΗΥΖ - ΛΟΤΚΔΡΝΖ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
                                                                     

 1η μζρα: ΚΕΡΚΤΡΑ – ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ  – ΕΝ ΠΛΩ 
Συγκζντρωςη και αναχϊρηςη για το λιμάνι τησ Ηγουμενίτςασ. Επιβίβαςη ςτο πλοίο, τακτοποίηςη 
ςτισ καμπίνεσ και απόπλουσ για το λιμάνι τησ Ανκόνα. Στον ελεφθερο χρόνο ςασ μπορείτε να 
διαςκεδάςετε ςτουσ πολυτελείσ χϊρουσ αναψυχήσ του πλοίου. Διανυκτζρευςη εν πλω. 
 
2Ζ ΖΚΔΟΑ, ΑΛΘΝΛΑ - ΡΗΟΝΙΝ:  
'Αθημε ζηελ Αλθόλα θαη άκεζε αλαρώξεζε γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Σηξόιν. Θα δηαζρίζνπκε ηηο 
εύθνξεο πεδηάδεο ηεο Αηκίιηα Ρνκάληα, ζα απνιαύζνπκε κία ππέξνρε δηαδξνκή θαζώο αξρίδεη ε 
αλάβαζε ησλ Ηηαιν-απζηξηαθώλ 'Αιπεσλ πξνο Σξέλην θαη Κπνιδάλν θαη ζα θαηαιήμνπκε ζηελ 
επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Ίλλζκπξνπθ, ηεο πξσηεύνπζαο ηνπ Σηξόιν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
 
 

http://www.corfukalamitravel.com/


 
 
3Ζ ΖΚΔΟΑ, ΡΗΟΝΙΝ/ΗΛΛΠΚΞΟΝΘ - ΚΝΛΑΣΝ - ΚΑΛΣΑΪΚ:  
ύληνκε επίζθεςε ζηελ πόιε ηνπ πνηακνύ Ηλλ θαη αλαρώξεζε γηα ηελ πξσηεύνπζα ηεο Βαπαξίαο, 
ην Κνλάρν. Δπίζθεςε ζηελ πόιε θαη ζπλερίδνπκε γηα ην μελνδνρείν καο ηελ πεξηνρή ηνπ Καλράηκ. 
Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
4Ζ ΖΚΔΟΑ, ΚΑΛΣΑΪΚ - ΟΖΛΝΠ - ΘΝΙΩΛΗΑ - ΑΚΠΡΔΟΛΡΑΚ:  
Δλδηαθέξνπζα θαη ε ζεκεξηλή καο κέξα κε ζπλερώο ελαιιαζζόκελεο παξαζηάζεηο - έλαο ππέξνρνο 
ζπλδπαζκόο από θαηαπξάζηλα ηνπία θαη θάζηξα, πνπ δέλνπλ αξκνληθά κεηαμύ ηνπο. 
Αθνινπζώληαο κηα κνλαδηθή δηαδξνκή δίπια ζηνλ πνηακό Ρήλν, θζάλνπκε ζηε γεξκαληθή 
κεγαινύπνιε Θνισλία. ύληνκε ζηάζε θαη ζπλερίδνπκε γηα ηελ πξσηεύνπζα ηεο Οιιαλδίαο, ην 
'Ακζηεξληακ, ηε "Βελεηία ηνπ Βνξξά". Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
5Ζ ΖΚΔΟΑ, ΑΚΠΡΔΟΛΡΑΚ, ΜΔΛΑΓΖΠΖ (ΒΝΙΔΛΡΑΚ): 
 Παλνξακηθή μελάγεζε ζην ηζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα δνύκε ηελ 
πιαηεία Ληακ θαη ηα ηζηνξηθά θηίξηα πνπ ηελ πεξηθιείνπλ, ην Παιηό Γεκαξρείν θαη ηε Λέα 
Δθθιεζία, θέληξν ηνπ πξνηεζηαληηζκνύ ηεο Οιιαλδίαο, ην λενγνηζηθό θηίξην ηνπ Θεληξηθνύ 
ηαζκνύ, ηνλ Θαζεδξηθό λαό ηνπ Αγίνπ Ληθνιάνπ, ηελ πεξηνρή Εόξληαλ, ηελ πιαηεία Βαηεξιό, ηελ 
Δβξατθή πλνηθία, ηα θηίξηα ηνπ Λένπ Γεκαξρείνπ θαη ηεο Όπεξαο. Υξόλνο ειεύζεξνο ζηελ πόιε, 
ελώ γηα ιίγν αξγόηεξα ζαο πξνηείλνπκε κηα πξναηξεηηθή επίζθεςε ζηνλ θόιπν Ενύηληεξδεε 
(Zuiderzee) θαη ζην παλέκνξθν ςαξνρώξη Βόιεληακ γηα πεξηπάηνπο ζην γξαθηθό ιηκαλάθη θαη γηα 
λα ζαπκάζνπκε ηα θνπθιίζηηθα ζπηηάθηα ηνπ, πνπ ζπκίδνπλ πίλαθεο δσγξαθηθήο. Δπηζηξνθή ζην 
μελνδνρείν. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
6Ζ ΖΚΔΟΑ, ΑΚΠΡΔΟΛΡΑΚ - ΣΑΓΖ - ΟΝΡΡΔΟΛΡΑΚ - ΒΟΜΔΙΙΔΠ:  
Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ην Βέιγην. Ζ δηαδξνκή καο μερσξηζηή θαη ελδηαθέξνπζα, αθνύ 
πεξηιακβάλεη δύν ζεκαληηθέο επηζθέςεηο. Πξώηνο καο ζηαζκόο ε δηνηθεηηθή πξσηεύνπζα ηεο 
Οιιαλδίαο, ε Υάγε, κε ην γλσζηό ζε όινπο Γηεζλέο Γηθαζηήξην, ην Θνηλνβνύιην θαη ην παιηό 
Γεκαξρείν. Αθνινπζεί επίζθεςε ζην κεγαιύηεξν ιηκάλη ηεο Δπξώπεο, ην Ρόηηεξληακ, ην 
ζπνπδαηόηεξν εκπνξηθό θέληξν ηεο Οιιαλδίαο, κε ηνπο επηβιεηηθνύο νπξαλνμύζηεο, ηνλ πνηακό 
Κααο θαη ηηο γέθπξεο Willem θαη Erasmus λα δίλνπλ έλα ηδηαίηεξν ρξώκα ζηελ πόιε. πλερίδνπκε 
κέζσ Ακβέξζαο (Antwerpen) γηα ηελ πξσηεύνπζα ηνπ Βειγίνπ, ηηο Βξπμέιιεο. Σαθηνπνίεζε ζην 
μελνδνρείν. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
7Ζ ΖΚΔΟΑ, ΒΟΜΔΙΙΔΠ, ΜΔΛΑΓΖΠΖ:  
Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεκεξηλήο μελάγεζεο καο ζα δνύκε κεηαμύ άιισλ ην θαηαπξάζηλν πάξθν 
Ζeysel κε ην νκώλπκν ζηάδην, ηε Mini-Europe, ην Παιάηη, ηελ Θηλέδηθε παγόδα, ην Γηαπσλέδηθν 
πύξγν θαη ηελ πξσηόηππε αξρηηεθηνληθή θαηαζθεπή ηνπ ATOMIUM. πλερίδνληαο από ην 
ζύγρξνλν πξνο ην ηζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο, ζα δνύκε ην κπαξόθ Υξεκαηηζηήξην, ηελ 
αξηζηνθξαηηθή πιαηεία Grand-Sablon, ην παξθάθη Square du Petit-Sablon, ην λέν Γηθαζηηθό 
Κέγαξν θαη ηελ πεξίθεκε Grand Plaz/Κεγάιε Πιαηεία. Υξόλνο ειεύζεξνο γηα πεξηπάηνπο ζηελ 
αγνξά ηεο πόιεο. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
8Ζ ΖΚΔΟΑ, ΒΟΜΔΙΙΔΠ - ΓΑΛΓΖ - ΚΞΟΕ - ΒΟΜΔΙΙΔΠ:  
Ζ ζεκεξηλή νινήκεξε εθδξνκή καο μεθηλά από ηελ παλέκνξθε πόιε ηεο Γάλδεο. Δίλαη ε 
πξσηεύνπζα θαη ε κεγαιύηεξε πόιε ηεο Δπαξρίαο ηεο Αλαηνιηθήο Φιάλδξαο, κηα πνιπάζρνιε 
πόιε κε κεγάιν ιηκάλη θαη Παλεπηζηήκην. Σν θαλάιη Γάλδε - Σεξλένπδελ (Ghent-Terneuzen) ηε 
ζπλδέεη κε ηε ζάιαζζα. Γηαζέηεη πνιύ όκνξθν ηζηνξηθό θέληξν κε ραξαθηεξηζηηθά θηίζκαηα 
κεζαησληθήο θαη αλαγελλεζηαθήο αξρηηεθηνληθήο, ηα νπνία, επηπρώο, δελ ππέζηεζαλ θαηαζηξνθέο 
από ηνπο πνιέκνπο, αλαπαιαηώζεθαλ θαη ζπληεξνύληαη άςνγα. Σν ηζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο είλαη 
ε κεγαιύηεξε πεξηνρή ηνπ Βειγίνπ, ζηελ νπνία δελ επηηξέπεηαη ε θπθινθνξία απηνθηλήησλ. 



Αθνινπζεί ε επίζθεςε καο ζηελ Κπξπδ, κηα αθόκε ηδηαίηεξε βειγηθή πόιε κε ην πδάηηλν ζηνηρείν 
λα θπξηαξρεί θπξίσο ζην ηζηνξηθό ηεο θέληξν, αιιά θαη ζηα πεξίρσξα. Σα δύν κεγάια πνηάκηα πνπ 
μεθηλνύλ από ηε Βόξεηα Θάιαζζα, ηελ Οζηάλδε θαη ηε Εέεκπξπδ - ηα 2 κεγάια βόξεηα ιηκάληα ηνπ 
Βειγίνπ - θαηαιήγνπλ ζηελ πόιε ηεο Κπξπδ, ζρεκαηίδνληαο πνιιά κηθξά θαη κεγάια θαλάιηα. Κηα 
πόιε κε αξθεηνύο λανύο ηνπ 15νπ θαη 16νπ αηώλα, θπξίσο γνηζηθνύ ξπζκνύ, αιιά θαη πνιινύο 
πύξγνπο. ηελ ηεξάζηηα θπθιηθή θεληξηθή πιαηεία, ην Markt, κε πιήζνο θαθέ θαη ξεζηνξάλ, 
μερσξίδνπλ ην παιαηό θπβεξλείν θαη ην ύςνπο 88 κέηξσλ θακπαλαξηό - θάζηξν ηνπ Belfort. 
Δπηζηξνθή αξγά ην απόγεπκα ζηηο Βξπμέιιεο. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
9Ζ ΖΚΔΟΑ, ΒΟΜΔΙΙΔΠ - ΙΝΜΔΚΒΝΟΓΝ - ΠΡΟΑΠΒΝΟΓΝ: 
 Ζ ζεκεξηλή καο δηαδξνκή κε θόλην ηνλ ηζηνξηθό ρώξν ηεο πεξίθεκεο κάρεο ηνπ Βαηεξιό, 
δηαζρίδεη ηηο Αξδέλλεο κε ηα θαηαπξάζηλα δάζε, ηηο αραλείο ραξάδξεο, ηα γξαθηθά ρσξηνπδάθηα θαη 
ηα κεγαινπξεπή θάζηξα θαη καο νδεγεί ζην Κεγάιν Γνπθάην ηνπ Ινπμεκβνύξγνπ, πνπ δηαηξείηαη 
ζε 12 θαληόληα. Πξσηεύνπζά ηνπ ε νκώλπκε πόιε, κε ηνλ Θαζεδξηθό λαό ηνπ 17νπ αηώλα θαη ηα 
αλάθηνξα λα μερσξίδνπλ. Απνηειεί έδξα πνιιώλ δηεζλώλ νηθνλνκηθώλ θαη πνιηηηθώλ νξγαληζκώλ 
θαη κέξνπο ησλ νξγάλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ Έδξα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο, ην 
ηξαζβνύξγν, ζα είλαη ν επόκελνο ζηαζκόο καο. Ζ πόιε δηαζρίδεηαη από ηνλ πνηακό Ηιι, 
παξαπόηακν ηνπ Ρήλνπ, ν νπνίνο είλαη πισηόο ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ, ελώ ππάξρνπλ θαη 
πνιιά θαλάιηα ζρεδόλ ζε θάζε ζεκείν ηεο πόιεο. Δίλαη ε πξσηεύνπζα θαη ε θπξηόηεξε πόιε ηνπ 
λνκνύ Bas-Rhin ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Αιζαηίαο, ζηε βνξεηναλαηνιηθή Γαιιία. Ζ πιαηεία Θιεκπέξ, ν 
Θαζεδξηθόο λαόο από θόθθηλν ςακκόιηζν θαη ην θηίξην ηνπ Δπξσπατθνύ Θνηλνβνπιίνπ είλαη από ηα 
ζεκαληηθόηεξα αμηνζέαηα ηεο πόιεο. Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
10Ζ ΖΚΔΟΑ, ΠΡΟΑΠΒΝΟΓΝ - ΕΟΗΣΖ - ΙΝΘΔΟΛΖ - ΚΗΙΑΛΝ:  
πλερίδνπκε ζήκεξα ηε δηαδξνκή καο ζηελ πεξηνρή ησλ Γεξκαλν-ειβεηηθώλ ζπλόξσλ κέζα από 
κηα αδηάθνπε δηαδνρή ιόθσλ. Θαζώο αλεβαίλνπκε ζηελ θνηιάδα ηνπ Ρήλνπ, πξνβάινπλ αληηθξηζηά 
νη νξεηλνί όγθνη ηνπ Κέιαλα Γξπκνύ θαη ηνπ Γηνύξα, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο θπιά ην κεγάιν 
πνηάκη. Φζάλνπκε ζηε Επξίρε, ηε κεγαιύηεξε Διβεηηθή πόιε, όπνπ ζα έρνπκε ιίγν ρξόλν λα 
πεξπαηήζνπκε ζηελ Κπάλρνθζηξαζζε θαη ζηελ παξαιία ηεο όκνξθεο ιίκλεο. Σνλ απνγεπκαηηλό 
καο θαθέ ζα ηνλ απνιαύζνπκε ζηε Ινπθέξλε, δίπια ζηελ νκώλπκε ιίκλε κε ηε ζθεπαζηή γέθπξα 
θαη ην κλεκείν ηνπ Ιηνληαξηνύ. Ζ καγεία ησλ Διβεηηθώλ ηνπίσλ ζα ζπλερηζηεί θαηά ηελ πνξεία καο 
πξνο ην Ινπγθάλν θαη ζην μελνδνρείν καο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Κηιάλνπ. Γείπλν. 
Γηαλπθηέξεπζε. 

 
11Ζ ΖΚΔΟΑ, ΚΗΙΑΛΝ - ΑΛΘΝΛΑ/ΞΙΝΗΝ:  
Λσξίο ην πξσί θαηεπζπλόκαζηε κέζσ Κπνιόληαο γηα ηελ Αλθόλα. Δπηβίβαζε ζην πινίν θαη 
απόπινπο γηα Πάηξα. Γηαλπθηέξεπζε ελ πισ. 

 
12η μζρα: ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ  – ΚΕΡΚΤΡΑ  
Χαρείτε τισ ανζςεισ του ςφγχρονου πλοίου ζωσ την ϊρα που θα φθάςουμε ςτο λιμάνι τησ 
Ηγουμενίτςασ. Αποβίβαςη και άμεςη αναχϊρηςη με το τοπικό πλοίο για το νηςί μασ.  

 
ΣΕΛΟ  ΣΑΞΙΔΙΟΤ 

 
ΠΖΚΔΗΩΠΔΗΠ: 

 
 *Ζ δηαλπθηέξεπζε ηεο 2εο κέξαο ελδέρεηαη λα γίλεη ζηελ πεξηνρή ηεο Βεξόλαο ή ηνπ 

Κπνιδάλν ή ην πξόγξακκα λα πξαγκαηνπνηεζεί αληίζηξνθα ή νη αλσηέξσ εθδξνκέο, επηζθέςεηο λα 
πξαγκαηνπνηεζνύλ κε δηαθνξεηηθή ζεηξά, ρσξίο λα παξαιεηθζεί θάηη. 

 *Σειηθό πξόγξακκα κε ην ελεκεξσηηθό ζαο.  
 

 



 
 
 
 

Σιμή κατ άτομο ςε δίκλινο       960 € 
Tιμή ςε μονόκλινο                    1.345 € 
Παιδικό (μζχρι 12 ετών )          885 € 

 
 
 
ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΛΡΑΗ: 

 
*Δηζηηήξηα πινίνπ ΖΓΟΤΚΔΛΗΣΑ - ΑΛΘΟΛΑ - ΠΑΣΡΑ, ζε ηεηξάθιηλεο εζσηεξηθέο 
θακπίλεο κε W.C. (ΑΒ4).  
*Γηακνλή ζε επηιεγκέλα μελνδνρεία 3* plus, 4*. 
Ζκηδηαηξνθή ζηα μελνδνρεία εθηόο ηεο 2εο κέξαο (9 πξσηλά, 8 δείπλα). 
*Κεηαθνξέο, εθδξνκέο, πεξηεγήζεηο, μελαγήζεηο βάζεη πξνγξάκκαηνο κε πνιπηειέο θιηκαηηδόκελν 
πνύικαλ. 
*Αξρεγόο - ζπλνδόο.  
*Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο θαη ηαμηδησηηθή γηα ηνπο εθδξνκείο έσο 75 εηώλ.  
*Φ.Π.Α. 
  
ΓΔΛ ΞΔΟΗΙΑΚΒΑΛΝΛΡΑΗ: 

 
*Φόξνη μελνδνρείσλ θαη check point € 35/άηνκν. 
Δίζνδνη ζε κνπζεία, κλεκεία θαη ινηπά αμηνζέαηα. 
*Αρζνθνξηθά, θηινδσξήκαηα. 
*Πνηά ζηα πξνζθεξόκελα γεύκαηα ή δείπλα. 
*Ό,ηη αλαγξάθεηαη σο πξναηξεηηθό ή πξνηεηλόκελν.  
 

 
ΔΞΗΒΑΟΛΠΔΗΠ ΘΑΚΞΗΛΩΛ ΘΑΡ' ΑΡΝΚΝ ΚΔ ΔΞΗΠΡΟΝΦΖ (ΔΙΙΑΓΑ - ΗΡΑΙΗΑ - 
ΔΙΙΑΓΑ): 
*4θιηλε εμσηεξηθή: 40€. 
*3θιηλε εμσηεξηθή: 70€. 
*3θιηλε εζσηεξηθή: 50€. 
*2θιηλε εμσηεξηθή: 90€. 
*2θιηλε εζσηεξηθή: 70€. 

 
ημείωςη: Ξεναγήςεισ και  εκδρομζσ ενδζχεται να  αλλάξει η ςειρά που θα πραγματοποιηθοφν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 

Το πρόγραμμα και οι όροι ςυμμετοχήσ γίνονται γνωςτοί και αποδεκτοί από όλουσ τουσ 
ςυμμετζχοντεσ ςτη εκδρομή. 

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. 

 


