
 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΣΑ ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ 
 

ΚΤΡΙΑΚΗ 11 ΙΟΤΛΙΟΤ 
 

υγκέντρωςη  το πρωί ςτο λιμάνι,επιβίβαςη ςτο πλοίο ,άφιξη  ςτην Ηγουμενίτςα και 
επιβίβαςη ςτο λεωφορείο μασ. 
Μετά από μια όμορφη διαδρομή θα φθάςουμε ςτην περιοχή του κεντρικού Ζαγορίου.  
 

Πρώτοσ ςταθμόσ μασ είναι οι Κήποι,το κεντρικότερο χωριό του Ζαγορίου. τάςη για 
καφέ και ςύντομη γνωριμία με το χωριό. Λίγα χιλιόμετρα μετά θα ςυναντήςουμε το 
χωριό Κουκούλι και θα καταλήξουμε ςτο όμορφο Μονοδένδρι. .Θα περπατήςουμε ςτα 
γραφικά  καλντερίμια και θα καταλήξουμε ςτο επιβλητικό φαράγγι του Βίκου με την 
υπέροχη θέα που κόβει την ανάςα. Εδώ θα επιςκεφθούμε και την μονή τησ Αγίασ 
Παραςκευήσ, χτιςμένη ςτην άκρη του βράχου.. 
 

Παραμονή για γεύμα χρόνοσ ελεύθεροσ για αγορά παραδοςιακών προΰόντων και ςτη 
ςυνέχεια  αναχώρηςη για Ηγουμενίτςα με ενδιάμεςεσ ςτάςεισ. Επιβίβαςη ςτο πλοίο για 
Κέρκυρα. Άφιξη ςτο νηςί μασ με τισ καλύτερεσ αναμνήςεισ και εντυπώςεισ. 
Σέλοσ εκδρομήσ. 

ΣΙΜΗ ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ   40€ 

 

Περιλαμβάνονται : 
- Ειςιτήρια  καραβιού Κέρκυρασ-Ηγουμενίτςασ και αντίςτροφα 
- Οδικό άνετο ταξίδι με πούλμαν του γραφείου μασ. 
- Αρχηγόσ – υνοδόσ του γραφείου 
- Αςφάλεια Αςτικήσ Ευθύνησ 
- Ενημερωτικά έντυπα 
- ΥΠΑ 

 

Δεν περιλαμβάνονται : 
- Υαγητά ,ποτά 
- Ότι αναφέρεται ςτο πρόγραμμα ωσ προαιρετικό. 

 

 
Δηλώςεισ  ςυμμετοχήσ  ΕΓΚΑΙΡΩ  λογω  του  περιοριςμένου  αριθμουεπιβατων 

 

Εξόφληςη ΠΡΙΝ  την αναχώρηςη !!  
 
 

ΤΝΕΧΙΖΟΤΜΕ ΣΑ ΣΑΞΙΔΙΑ, ΤΝΕΧΙΖΟΤΜΕ ΣΗ ΖΩΗ,  ΠΡΟΕΧΟΤΜΕ  ΚΑΙ  ΜΕΝΟΤΜΕ  ΑΦΑΛΕΙ !!! 
 

ΚΑΛΟ  ΣΑΞΙΔΙ !!!! 
 

Τηλέφωνα κρατήσεων: 26610 49000 / 6932930643 
 



 
 
 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 
 
 

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

 
1. ΣΗΡΟΤΝΣΑΙ ΟΛΑ ΣΑ ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ Η ΧΡΗΗ 

ΜΑΚΑ ΚΑΘΟΛΗ ΣΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤΣΑΞΙΔΙΟΤ. 
2. ΣΑΞΙΔΕΤΟΤΜΕ ΜΕ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΜΟΤ Η RAPIDTEST Η  SELFTEST ΕΝΣΟ 24 ΩΡΩΝ  
ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΣΑΞΙΔΙΟΤ. 
< Ε ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Η ΑΡΝΗΣΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΤΕΣΑΙ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΧΕΣΙΚΗ  
ΒΕΒΑΙΩΗ>. 
3. ΣΑΞΙΔΕΤΟΤΜΕ ΜΕ ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ 80%  ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΣΑ ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΦΤΛΑΞΗ ΑΠΟ ΣΗΝ  

ΠΑΝΔΗΜΙΑ. 

 
 

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. 
Οι εκδρομείσ οφείλουν ςυνζπεια ςε τόπουσ και ϊρεσ ςυναντιςεων-αναχωριςεων. Όποιοσ απουςιάηει 
ςθμαίνει ότι οικειοκελϊσ διακόπτει και επομζνωσ επιβαρφνεται 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. 
Επίςθσ ςε περιπτϊςεισ αλλαγισ απροειδοποίθτων αυξιςεων ναφλων και επίναυλων, καταςτάςεισ 
εκτάκτων αναγκϊν, λόγω ανωτζρασ βίασ και λοιπζσ αντιξοότθτεσ, για τισ οποίεσ δεν ευκφνονται οι 
οργανωτζσ, τότε από μζρουσ τουσ κα καταβάλλεται κάκε δυνατι προςπάκεια για τθν οποιαδιποτε 
καλφτερθ επίλυςθ, πάντα προσ όφελοσ των εκδρομζων.. 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ μζχρι  3 μζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ. 
Ακυρϊςεισ γίνονται δεκτζσ 15 μζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ. Διαφορετικά ο εκδρομζασ επιβαρφνεται με 
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, ΟΤΔΕΜΙΑ ΕΠΙΣΡΟΦΗ Η ΑΚΤΡΩΗ 
ΓΙΝΕΣΑΙ. 
Διαβατιρια, ταυτότθτεσ και λοιπά πιςτοποιθτικά, υποχρεωτικά ι προαιρετικά, είναι ςτθν ευκφνθ του 
κάκε εκδρομζα, 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 μεγάλθσ 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. 
Σο γραφείο διατθρεί το δικαίωμα να ακυρϊνει οποιοδιποτε ταξίδι, για λόγουσ που κατά τθν κρίςθ του 
δεν ευνοοφν τθν πραγματοποίθςθ του. τθ 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 πριν τθν αναχϊρθςθ τθσ εκδρομισ. 
τθν παροφςα ΕΚΔΡΟΜΗ είναι πικανόν για διάφορουσ λόγουσ, θ αρχθγόσ να τροποποιιςει τθ ςειρά 
του προγράμματοσ, χωρίσ βεβαίωσ να παραλείψει τίποτα.  

 


