
 
 

  

 

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΕΚΔΡΟΜΗ  
 

MΠΙΖΑΝΙ - ΧΑΝΙ ΕΜΙΝ ΑΓΑ- 
ΤΕΡΟΒΟ – ΛΟΥΡΟΣ -ΛΙΜΝΗ  

ΖΗΡΟΥ 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ   2   AΠΡΙΛΙΟΥ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 
Συγκέντρωση των εκδρομέων στο λιμάνι , ώρα ….και επιβίβαση στο πλοίο για Ηγουμενίτσα. Επιβίβαση 
στο πούλμαν και αναχώρηση . Πρώτη μας στάση στο Μπιζάνι και συγκεκριμένα στο μνημείο 
πεσόντων. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Χάνι του Εμίν Αγά, τις νεροτριβές Τερόβου και το 
ιχθυοτροφείο πέστροφας. 
Κατόπιν θα γευματίσουμε σε τοπικό εστιατόριο στις όχθες του ποταμού Λούρου. 
Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την πανέμορφη λίμνη Ζηρού με την υπέροχη θέα , όπου και θα 
απολαύσουμε έναν απογευματινό  καφέ η ένα γλυκό στις όχθες της. 
Επιβίβαση στη συνέχεια στο  λεωφορείο μας  και επιστροφή για Ηγουμενίτσα 
Επιβίβαση στο καράβι, άφιξη στην Κέρκυρα. 
 

Τέλος ταξιδιού 
 

Τιμή  : 40  ευρώ  το  άτομο 
 

Περιλαμβάνονται : 
- εισιτήρια φέρρυ-μπωτ Κέρκυρα- Ηγουμενίτσα- Κέρκυρα 
- μετακινήσεις με  κλιματιζόμενο πούλμαν 

Δεν περιλαμβάνονται: 
- φαγητά, ποτά 

Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα 
 
 
 
 
 

Τηλέφωνα κρατήσεων: 26610 49000 / 693 2930643 

 
 
 
 
 



 
 
 

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 !!!! 

-  


