
 

 

   

ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ                 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

 
5 ΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ  

 

ΚΑΤΩ  ΙΤΑΛΙΑ - ΑΠΟΥΛΙΑ  
*ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ 

ΑΠΟΥΛΙΑΣ* 
 

‘‘Στερνατία – Καλημέρα – Λέτσε – Οτράντο – Τάραντας – Ματέρα – 
Αλμπερομπέλο’’ 

  

ΑΠΟ  5  ΕΩΣ 9 ΜΑΙΟΥ 2023  
  

Στην Περιφέρεια της Απουλίας, εκτός από την επίσκεψη-προσκύνημα στον τάφο του Αγίου 
Νικολάου στο Μπάρι, θα μας μαγέψει το παραμυθένιο Αλμπερομπέλο και θα μας εκπλήξει η 
«ζωηρή» μπαρόκ διακόσμηση στα κτήρια και στις εκκλησίες του Λέτσε. Ξεχωριστή η εμπειρία και 
γεμάτη συναισθήματα η επίσκεψη στα ελληνόφωνα χωριά της Γκρετσία Σαλεντίνα. Οι 
περίφημοι Γκρίκο, είναι αδιάψευστη μαρτυρία της συνεχούς παρουσίας των Ελλήνων στην 
περιοχή και της ιστορικής τους συνέχειας, που ξεκινάει από την αρχαιοελληνική περίοδο, συνεχίζει 
στα βυζαντινά χρόνια και φτάνει μέχρι σήμερα. Το μαρτυρικό Οτράντο και ο σπουδαίος 
Τάραντας, λιμάνια με ισχυρά κάστρα που έχουν τη δική τους μεγάλη Ιστορία. 
Ολοκληρώνοντας, στα μέρη της Μπαζιλικάτας, θα ζήσουμε την πάντοτε όμορφη αίσθηση που 
νοιώθουμε μπροστά σε έναν αρχαιοελληνικό ναό, όπως αυτόν της Ήρας στο Μεταπόντιο και 
θα γνωρίσουμε την ¨τριπρόσωπη¨ αρχιτεκτονικά Ματέρα, τη μοντέρνα, τη μεσαιωνική και 
βέβαια τα ξακουστά Σάσι, που από εθνική ντροπή κάποτε, έγιναν σύμβολο επιτυχίας για την 
πόλη. Πράγματιη πόλη κατάφερε να ξεπεράσει τις δυσκολίες της, να αναγεννηθεί και να αναδείξει 
την ταυτότητά της, με αποτέλεσμα να της αναγνωριστεί από τους Διεθνείς Οργανισμούς, αλλά 
και από τους επισκέπτες, η ιστορική και η πολιτιστική της αξία. 
  

Πρόγραμμα  
  

1ηΗμέρα:  Παρασκευή  5  Μαΐου  2023 
ΚΕΡΚΥΡΑ- ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΠΛΟΙΟ (ANEK-SUPERFAST) 
 
Συγκέντρωση σε προκαθορισμένη ώρα στο λιμάνι της Κέρκυρας , τακτοποίηση αποσκευών στο 
λεωφορείο, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για Ηγουμενίτσα. 
Άφιξη, τακτοποίηση εισιτηρίων και καμπινών και επιβίβαση στο πλοίο για Μπάρι Ιταλίας. 
Αναχώρηση στις 23.30 . Διανυκτέρευση εν πλω. 
 

Τηλέφωνα κρατήσεων: 26610 49000 / 6932930643 

 



 
 
 
 
2ηΗμέρα: Σάββατο  6  Μαΐου  2023  

ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΠΑΡΙ)– ΑΛΜΠΕΡΟΜΠΕΛΟ– ΛΕΤΣΕ 
 
Άφιξη στο λιμάνι του Μπάρι, αποβίβαση από το πλοίο και μεταφορά στην εκκλησία του Αγίου 
Νικολάου,στην κρύπτη της οποίας φυλάσσονται τα Ιερά λείψανα του Αγίου, μετά τη μετακομιδή 
τους που έγινε από τα Μύρα της Μικράς Ασίας, από ναυτικούς Μπαρέζους, προς τα τέλη του 
11ου αιώνα. Στη συνέχεια αναχώρηση για την κοιλάδα της Ίτριας (Οδηγήτριας) και την 
πρωτεύουσα των ‘’Τρούλων’’, το παραμυθένιο Αλμπερομπέλο. 
Οι χαρακτηριστικές κωνικές στέγες των σπιτιών που λέγονται ‘’Τρούλοι’’, κατασκευαστικά 
θυμίζουν το μοντέλο του θολωτού μυκηναϊκού τάφου. Είναι φτιαγμένες από μαύρες επίπεδες 
πέτρες, οι οποίες τοποθετούνται οριζόντια χωρίς συνδετικό υλικό, σε ομόκεντρες βαθμίδες που 
συγκλίνουν προς το εσωτερικό, έτσι ώστε η κάθε σειρά, να στηρίζει την από πάνω της, 
δημιουργώντας στο τέλος την κωνική μορφή. Φέρουν δε πάνω τους χαραγμένα με ασβέστη, 
χριστιανικά, μαγικά και παγανιστικά σύμβολα, που έχουν σκοπό να προστατεύουν, από το κακό 
και την ατυχία. Ο ένας δίπλα από τον άλλο, μοιάζουν να σχηματίζουν ένα πέτρινο δάσος από 
κώνους, δημιουργώντας μια μοναδική αρχιτεκτονική εικόνα και κάνοντας διάσημο αυτό το μέρος, 
το οποίο έχει αναγνωριστεί ως παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά από την ΟΥΝΕΣΚΟ. 
Περπατώντας στα γραφικά δρομάκια, συναντάμε πολλά από αυτά τα σπίτια ανοικτά και 
επισκέψιμα, καθώς φιλοξενούν μικρά μαγαζάκια με σουβενίρ και τοπικά προϊόντα, όπως λάδι, 
κρασί και ζυμαρικά. Άλλα πάλι, εξακολουθούν ακόμη και σήμερα, να λειτουργούν ως κατοικίες. 
Μετά τον ελεύθερο χρόνο, ακολουθεί μετάβαση στο Λέτσε, την πρωτεύουσα του Σαλέντο. Άφιξη 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 

3ηΗμέρα:  Κυριακή 7 Μαΐου  2023  
ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ – ΟΤΡΑΝΤΟ – ΛΕΤΣΕ 
 
Μετά το πρόγευμα θα επισκεφθούμε την περιοχή με τα ελληνόφωνα χωριά, στα οποία έχει 
διατηρηθεί ζωντανό το ελληνικό πνεύμα και η ελληνική γλώσσα. Εδώ οι Ελληνόφωνες μιλούν τη 
διάλεκτο «γκρίκο». Στο χωριό Καλημέρα βρίσκεται και η αττική στήλη, δωρεά της πόλης των 
Αθηνών. Το χωριό Στερνατία έχει διατηρήσει τους περισσοτέρους ελληνόφωνες. Κατά την 
επίσκεψή μας, θα έρθουμε σε επαφή και επικοινωνία με τους ντόπιους, θα μάθουμε την ιστορία 
τους και θα πληροφορηθούμε για τις ενέργειες που κάνουν οι ίδιοι, προσπαθώντας και 
προσδοκώντας να διατηρήσουν την ταυτότητά τους. 
Μετά τη μοναδική αυτή εμπειρία, θα μεταβούμε στην παραλιακή και μαρτυρική καστρούπολη του 
Ότραντο. Βρίσκεται στο ανατολικότερο μέρος της ιταλικής χερσονήσου και στο πιο κοντινό 
σημείο με την Ελλάδα (70 χιλ. από Οθωνούς). Η πόλη ιδρύθηκε στην αρχαιότητα από Έλληνες 
και πήρε το όνομα Υδρούντας. Αργότερα και για πολλούς αιώνες υπήρξε βυζαντινό κέντρο όλης 
της περιοχής του Σαλέντο. Εδώ θα δούμε τα τείχη, τις πύλες, το κάστρο και τον καθεδρικό ναό 
που είναι αφιερωμένος στον Ευαγγελισμό της Παναγίας. 
Στο εσωτερικό του φιλοξενείται το μεγάλο επιδαπέδιο ψηφιδωτό, «το δέντρο της ζωής», 
φτιαγμένο τον 12ο αιώνα, από τον μοναχό Πανταλέοντα, με θεολογική προσέγγιση και 
αλληγορική σημασία. Πολύ ενδιαφέρουσα και η κρύπτη του 11ου αιώνα, που είναι σαν 
μικρογραφία του τζαμιού της Κόρδοβας. Εδώ συναντάμε τοιχογραφίες του 11ου-13ου αιώνα και 
τους 42 μαρμάρινους μονολιθικούς κίονες, που φέρουν κιονόκρανα διαφορετικά μεταξύ τους. Στα 
οστεοφυλάκια, φυλάσσονται και τα οστά των 800 μαρτύρων που αποκεφαλίστηκαν, αφού 
επέλεξαν να διαφυλάξουν την πίστη τους, όταν στις 14 Αυγούστου 1480 η πόλη αλώθηκε από 
τους Τούρκους του Γκεντίκ Αχμέτ Πασά. Πράγματι το Ότραντο είναι το μόνο μέρος της Ιταλίας, 
στο οποίο πάτησαν πόδι οι Τούρκοι και παρέμειναν για έναν περίπου χρόνο, έως ότου 
εκδιωχθούν. Στόχος της επίσκεψής μας, είναι επίσης και η μικρή βυζαντινή εκκλησία του Αγίου 
Πέτρου(αν είναι ανοιχτή). 
 

Τηλέφωνα κρατήσεων: 26610 49000 / 6932930643 

 
 
 



 
 
 
 
Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο κέντρο της πόλης του Λέτσε, για να γνωρίσουμε τη λεγόμενη 
«Φλωρεντία του νότου» και το ιδιαίτερο μπαρόκ με το οποίο έχει χτιστεί. Στην κεντρική πλατεία  
του Αγίου Ορόντσο, δεσπόζει πάνω στον μεγάλο ρωμαϊκό κίονα το άγαλμα του Αγίου, 
προστάτη της περιοχής. Εδώ βρίσκεται επίσης το ψηφιδωτό της λύκαινας, σύμβολο της πόλης, 
το μεγαλοπρεπές κυβικό μέγαρο Σεντίλε, κάποτε έδρα των εκπροσώπων της πόλης, ο μικρός 
βενετσιάνικος ναός αφιερωμένος στον ευαγγελιστή Μάρκο, αλλά και το ρωμαϊκό αμφιθέατρο, 
μέρος του οποίου έχει ανασκαφεί. Η πλατεία φιλοξενεί ακόμα, ιστορικά κτήρια και κάποια καφέ. 
Πολλές εκκλησίες, όπως και πολλά ιδιωτικά, αλλά και δημόσια κτήρια, μαρτυρούν τη διάθεση και 
την αγάπη αυτής της πόλης για την τέχνη και τη διακόσμηση, την οποία εξέφρασαν και 
αποτύπωσαν με εντυπωσιακή φαντασία και μαεστρία, στην αρχιτεκτονική και στη γλυπτική, 
δίνοντας κίνηση και ζωή στην υπόλευκη τοπική πέτρα. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα, παγωτό ή 
ένα παστιτσιότο (πάστα φλώρα με γέμιση κρέμας), που να συνοδεύεται με έναν «καφέ Λετσέζε» 
(παγωμένος καφές με αμυγδαλόγαλα). Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση. Το βράδυ 
δείπνο μετά μουσικής από τοπικό συγκρότημα και ευκαιρία για χορό !!!. Διανυκτέρευση 

 
4ηΗμέρα: Δευτέρα 8 Μαΐου  2023  
ΤΑΡΑΝΤΑΣ– ΜΕΤΑΠΟΝΤΙΟ – ΜΑΤΕΡΑ – ΜΠΑΡΙ –ΠΛΟΙΟ(ANEK-SUPERFAST) 
 
Μετά το πρόγευμα, αναχωρούμε για τον Τάραντα, τη μοναδική αποικία που ίδρυσαν οι 
Σπαρτιάτες το 706 π.Χ. Στην περιήγηση μας θα δούμε τα ερείπια από το ναό του Ποσειδώνα, το 
κανάλι με την κινητή γέφυρα, το λιμάνι, το αραγωνικό κάστρο και την πλατεία του Αρχύτα. 
Συνεχίζουμε για το Μεταπόντιο, την αρχαία ελληνική πόλη στην οποία έζησε και δίδαξε ο 
Πυθαγόρας τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Εδώ θα κάνουμε μια σύντομη στάση, για να 
επισκεφθούμε το ναό της Ήρας, γνωστό από τον μεσαίωνα με το όνομα «Τάβολε Παλατίνε». 
Μετά τη σύντομη επίσκεψη, αναχώρηση για την περίφημη πόλη Ματέρα (60.000κατ.). Η πόλη 
βρίσκεται στην περιφέρεια της Μπαζιλικάτας και είναι χτισμένη δίπλα σε βαθιά χαράδρα, πάνω σε 
οροπέδιο, στα 400μ υψόμετρο. Είναι από τις παλαιότερες πόλεις του κόσμου και έχει μακρά και 
διαχρονική εξελικτική πορεία. Αρχιτεκτονικά παρουσιάζει τρία πρόσωπα: το νέο, με κτήρια που 
χτίστηκαν από το 1953 και ύστερα, το μεσαιωνικό, με κτήρια δημόσια και ιδιωτικά και κυρίως 
εκκλησίες χαρακτηριστικές της εποχής και αυτό το ξεχωριστό και ιδιαίτερο, με τις υπόσκαφες και 
ημιυπόσκαφες κατασκευές, τα ξακουστά «Σάσι της Ματέρας» (πέτρες), τα οποία βρίσκονται στις 
πλαγιές της χαράδρας. 
Η αρχική εγκατάσταση ξεκίνησε προϊστορικά, στα φυσικά σπήλαια που παρουσίαζε η χαράδρα 
στις πλαγιές της και συνεχίστηκε στο πέρασμα του χρόνου με τη δημιουργία υπόσκαφων ή 
ημιυπόσκαφων σπιτιών, αλλά και εκκλησιών, μικρών εξωτερικών αυλών, δρόμων, μέχρι και 
νεκροταφείων. Δημιουργήθηκαν έτσι οι δύο οικισμοί, που τράβηξαν σιγά- σιγά την προσοχή των 
επισκεπτών, αλλά και των διεθνών οργανισμών, με αποτέλεσμα να είναι από το 1993 στη λίστα 
της Ουνέσκο, ως Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά. Μάλιστα το 2019 η Ματέρα-μαζί με τη 
Φιλιππούπολη-, ήταν πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης. Πολλές κινηματογραφικές ταινίες ή 
σκηνές έχουν γυριστεί στα «Σάσι». Από το «κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο» του Παζολίνι (1964), το 
«ο Χριστός σταμάτησε στο Έμπολι» του Φραντσέσκο Ρόσι(1979), «τα Πάθη του Χριστού» του 
Μελ Γκίμπσον (2004), μέχρι το «NoTimetoDie» (JamesBond 2019). Μετά τη γνωριμία της πόλης 
και σύμφωνα με τον χρόνο μας, θα είμαστε ελεύθεροι για καφέ και ξεκούραση. Ακολουθεί 
αναχώρηση για το λιμάνι του Μπάρι. Τακτοποίηση εισιτηρίων και καμπινών. Αναχώρηση στις 
19.30 και πλεύση για Ηγουμενίτσα. 
 
5ηΗμέρα: Τρίτη 9 Μαΐου 2023  
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ- ΚΕΡΚΥΡΑ  
Άφιξη στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας και άμεση αναχώρηση με το τοπικο πλοιο για το νησί μας, 
γεμάτοι υπέροχες αναμνήσεις και εντυπώσεις από το ταξίδι μας. Άφιξη στην Κέρκυρα 

 
ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 

  
 



 
 

Τελική Τιμή ανά Άτομο σε ΑΒ4 (4κλινη Εσωτερική) & σε Δίκλινο Δωμάτιο:€ 550 
 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  μέχρι 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ   ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ. 

ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ  200 ΕΥΡΩ 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ  80 ΕΥΡΩ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 7 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ !! 

 
  
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ 
ανά ΑΤΟΜΟ (Βάση Διαθεσιμότητας) 
Α4 (Τετράκλινη Εξωτερική) +€15 
ΑΒ3 (Τρίκλινη Εσωτερική) +€30 /// Α3 (Τρίκλινη Εξωτερική) +€40 ( ανά άτομο με επιστροφή ) 
ΑΒ2 (Δίκλινη Εσωτερική)+€56 /// Α2 (Δίκλινη Εξωτερική) +€62      ( ανά άτομο με επιστροφή ) 
 
  
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
 
•Εισιτήρια πλοίου Κέρκυρα- Ηγουμενίτσα – Μπάρι με επιστροφή, σε τετράκλινη εσωτερική 
καμπίνα με WC (AB4). 
•Δυο (2) διανυκτερεύσεις σε Eπιλεγμένο Ξενοδοχείο 4 Aστέρων. 
•Ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο (πρωινά σε buffet και δείπνα). 
•Μεταφορές με σύγχρονο κλιματιζόμενο πούλμαν. 
•Έμπειρος αρχηγός – συνοδός  
•.Τοπικοί ξεναγοί κατά περίπτωση. 
•Φόροι εισόδου λεωφορείου εντός πόλεων (checkPoint), Parking. 
•Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
 •Φ.Π.Α. 
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
•Εισιτήρια σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, αρχαία θέατρα, εκκλησίες και όπου αλλού ζητείται 
και δεν είναι στον όρο «Περιλαμβάνονται». 
•Πρωινό και γεύματα εντός πλοίου – 
• Ποτά στα προσφερόμενα γεύματα ή δείπνα. 
•Ο ειδικός φόρος διαμονής CityTax που είναι συνολικά €6/άτομο. 
•Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 
 • Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα. 
 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
 
•Μπορείτε να ταξιδέψετε με Ταυτότητα ή Διαβατήριο. 
•Η ταυτότητα πρέπει να έχει τα στοιχεία και σε Λατινικούς χαρακτήρες. 
•Φωτοτυπία του διαβατηρίου ή της ταυτότητας πρέπει να κατατεθούν στο γραφείο μας. 
•Στους αρχαιολογικούς χώρους, είναι πιθανόν η ξενάγηση να γίνει με χρήση ακουστικών με 
κόστος €2. Αυτό εξαρτάται από το μέγεθος του γκρουπ. 
•Κάποιες φορές, που φιλοξενούνται περιοδικές εκθέσεις εντός των επισκέψιμων χώρων, το 
κόστος του εισιτήριου ανεβαίνει €3-€5. 
•Τα ωράρια/τιμές ισχύουν ως έχουν αν και υπάρχει η πιθανότητα κάποιας αλλαγής. 
•Καλό παπούτσι για περπάτημα, νερό, καπέλο για τον ήλιο, ομπρέλα (ανάλογα την εποχή) 
•Η σειρά του προγράμματος ενδέχεται να αλλάξει, χωρίς όμως να παραληφθεί κάτι. 
•Μία εβδομάδα πριν την αναχώρηση θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες για το ταξίδι. 
 

Τηλέφωνα κρατήσεων: 26610 49000 / 6932930643 

 
 



 
 
 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
-  

-  

- Το πρόγραμμα και οι όροι συμμετοχής γίνονται γνωστοί και αποδεκτοί από όλους τους 
συμμετέχοντες στη εκδρομή. 

- Η τήρηση του προγράμματος είναι υποχρεωτική για όλους, κατευθύνεται δε από τους 
αρχηγούς-συντονιστές  που καθορίζουν ώρες, αναχωρήσεις, στάσεις (κ.λ.π) οι οποίοι 
και έχουν δικαίωμα  οποιασδήποτε τροποποίησης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που θα 
είναι αναγκαίες ή ακόμα όταν κρίνουν σκόπιμο για την καλυτέρευση της εκδρομής. 

- ΕΞΟΦΛΗΣΗ μέχρι  8 μέρες πριν την αναχώρηση 
- Οι εκδρομείς οφείλουν συνέπεια σε τόπους και ώρες συναντήσεων-αναχωρήσεων. 

Όποιος απουσιάζει σημαίνει ότι οικειοθελώς διακόπτει και επομένως βαρύνεται με 
δικά του έξοδα για τη σύνδεση του με το group. 

- Η τήρηση του ημερησίου προγράμματος ξεναγήσεων, περιηγήσεων, γευμάτων κ.λ.π δεν 
είναι υποχρεωτική, αρκεί για οποιαδήποτε απομάκρυνση να ενημερώνεται      ο 
υπεύθυνος. 

- Επίσης σε περιπτώσεις αλλαγής απροειδοποίητων αυξήσεων ναύλων και επίναυλων, 
καταστάσεις εκτάκτων αναγκών, λόγω ανωτέρας βίας και λοιπές αντιξοότητες, για τις 
οποίες δεν ευθύνονται οι οργανωτές, τότε από μέρους τους θα καταβάλλεται κάθε 
δυνατή προσπάθεια για την οποιαδήποτε καλύτερη επίλυση, πάντα προς όφελος των 
εκδρομέων.. 

- Ακυρώσεις γίνονται δεκτές 15 μέρες πριν την αναχώρηση. Διαφορετικά πληρώνουμε 
ακυρωτικά, μέχρι 10 μέρες πριν το 25%, μέχρι 5 μέρες πριν το 50 % και μέχρι 3 μέρες  
πριν το 75 % επί του ποσού συμμετοχής, μετά δε την τρίτη μέρα πριν την αναχώρηση, 
ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ. 

- Διαβατήρια,ταυτότητες και λοιπά πιστοποιητικά, υποχρεωτικά ή προαιρετικά, είναι 
στην ευθύνη του κάθε εκδρομέα χωριστά καθώς και η ευθύνη των τοπικών συνοριακών 
διαδικασιών. 

- Κάθε εκδρομέας μπορεί να φέρει μια αποσκευή κανονικού μεγέθους και μέχρι 25 κιλά 
το ανώτερο, καθώς και μια μικρότερη χειραποσκευή. Είδη αξίας καθώς και προσωπικά 
αντικείμενα φυλάσσονται και ταξιδεύουν με ευθύνη των κατόχων. 

- Κατά τη διάρκεια των διαδρομών και σε ενδιάμεσους σταθμούς θα γίνονται αλλαγές 
θέσεων, βάση ειδικής ατομικής καρτέλας. Εντός των πόλεων, σε τοπικές περιηγήσεις –
ξεναγήσεις , δεν θα υπάρχουν καθορισμένες θέσεις πλην των θέσεων 3-4, που 
εξυπηρετούν αρχηγούς και τοπικούς ξεναγούς. 

- Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει οποιοδήποτε ταξίδι για λόγους που κατά 
την κρίση του δεν ευνοούν την πραγματοποίηση του. Στη περίπτωση αυτή οι 
υποχρεώσεις του γραφείου περιορίζονται στην επιστροφή και μόνο των χρημάτων που 
έχει εισπράξει. 

- Οποιοσδήποτε επιπρόσθετος όρος ή τροποποίηση για να ισχύει, πρέπει να 
γνωστοποιηθεί προς όλους έγκαιρα και προ της αναχώρησης της εκδρομής. 

- Στην παρούσα ΕΚΔΡΟΜΗ είναι πιθανόν για διάφορους λόγους, η αρχηγός να 
τροποποιήσει τη σειρά του προγράμματος, χωρίς βεβαίως να παραλείψει τίποτα. 
 
  

ΚΑΛΟ  ΤΑΞΙΔΙ !!!! 

 



 


