
 

 
 

Πανόραμα Κεντρικής Εσρώπης 6,7ημ ,                         
Καλοκαίρι ,από Θεσσαλονίκη 

 
6ημ και 7ημ ανατώρηση :  

Κάθε Σάββατο από 18/06 έως 10/09 
 

1ε Μέξα : Θεζζαινλίθε - Βειηγξάδη – Ξελάγεζε πόιεο – (Μλεκεηαθό θέληξν ηνπ 
Τίην)650ρικ  

πγθέληξσζε πνιύ λσξίο ην πξσί (01.00) ζηα γξαθεία καο θαη αλαρώξεζε γηα ηα 
Διιελνζθνπηαλά  ζύλνξα ( ηεισλείν Δπδώλσλ ), κεηά ηνλ ζπλνξηαθό έιεγρν ζηάζε ζηα 
αθνξνιόγεηα θαηαζηήκαηα γηα πηζαλέο αγνξέο ,δηέιεπζε ησλ θνπηαλώλ θαη εξβηθώλ 
ζπλόξσλ , πεξλώληαο πεξηθεξεηαθά από δηάθνξεο πόιεηο κε ζηάζεηο γηα μεθνύξαζε θαη 
γεύκα. Σέινο άθημε ζηελ πόιε ηνπ Βειηγξαδίνπ όπνπ ζα μεθηλήζνπκε ηελ μελάγεζε ηεο πόιεο. 
Ζ γλσξηκία καο κε ηε "Λεπθή Πόιε ησλ Βαιθαλίσλ" όπσο είλαη γλσζηό ην Βειηγξάδη , ζα 
μεθηλήζεη κε ηελ παλνξακηθή καο μελάγεζε ζηελ πόιε ηνπ Βειηγξαδίνπ, από ην πεξίθεκν 
θξνύξην Καιεκεγθηάλ, ζήκα θαηαηεζέλ ηεο πόιεο, ρηηζκέλν πάλσ αθξηβώο από ηε ζπκβνιή 
ησλ πνηακώλ άβα θαη Γνύλαβε, κε ηε κνλαδηθή ζέα πξνο ην Νέν Βειηγξάδη θαη ην Εέκνπλ. 
Θα πεξπαηήζνπκε πξνο ηε Μεηξόπνιε ηνπ Βειηγξαδίνπ πεξλώληαο από ην ηέξκα ηεο νδνύ 
Κλέδ Μηραήινβα, αγαπεκέλν πεδόδξνκν ληόπησλ θαη επηζθεπηώλ κε εληππσζηαθά θηίξηα ηνπ 
19νπ αη. πνπ ηώξα ζηεγάδνπλ κνληέξλα εκπνξηθά καγαδηά αιιά θαη θνκςά θαθέ θαη 
εζηηαηόξηα. Θα ζπλερίζνπκε πξνο ην λέν Βειηγξάδη αθνύ πεξάζνπκε ηε γέθπξα Μπξάλθν 
ζηνλ πνηακό άββα πνπ ρσξίδεη ην παιηό κε ην λέν Βειηγξάδη, ζα δνύκε ην κνληέξλν 
Βειηγξάδη θαη ζα επηζηξέςνπκε πεξλώληαο από ηε λέα γέθπξα 'Αληα, γηα λα γλσξίζνπκε έλα 
από ηα πνιιά γλσζηά πάξθα ηνπ Βειηγξαδίνπ, ην Σόπζηληεξ. ηε ζπλέρεηα ζα 
πξνρσξήζνπκε πξνο ηηο αξηζηνθξαηηθέο πεξηνρέο ηνπ Βειηγξαδίνπ γηα λα επηζθεθηνύκε ην 
"ζπίηη ησλ ινπινπδηώλ", ην καπζσιείν ηνπ Σίην θαη ζα ζπλερίζνπκε γηα λα θζάζνπκε ζην Ναό 
ηνπ Αγίνπ άββα, κία από ηηο κεγαιύηεξεο Οξζόδνμεο εθθιεζίεο ζην θόζκν. Ζ πεξηήγεζε καο 
ηειεηώλεη κε ηε γλσζηή πιαηεία ιάβηα, γηα λα δνύκε ηα βνκβαξδηζκέλα θηίξηα από ηνλ 
ηειεπηαίν πόιεκν, ην θηίξην ηεο Κπβέξλεζεο, ηε Βνπιή, ην Γεκαξρείν θαη ηελ Πιαηεία ηεο 
Γεκνθξαηίαο. Μεηάβαζε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. 

2ε Μέξα Βειηγξάδη – Μπξαηηζιάβα Ξελάγεζε πόιεο 570ρικ – Ταθηνπνίεζε ζην 
μελνδνρείν  

Πξσηλό ζην μελνδνρείν καο θαη αλαρώξεζε γηα ηελ πξσηεύνπζα ηεο ινβαθίαο, ηελ πόιε 
πνπ ρηππάεη ε θαξδηά ηεο ρώξαο , ηελ  Μπξαηηζιάβα. Άθημε ζηελ κία από ηηο λεόηεξεο ζήκεξα 
πξσηεύνπζεο ηεο Δπξώπεο. Θα πεξπαηήζνπκε ζην ηζηνξηθό θέληξν ηεο γνεηεπηηθήο 
παξαδνπλάβηαο γλσζηήο παλεπηζηεκηνύπνιεο ζαπκάδνληαο ηα κεζαησληθά θηίζκαηα, ηνλ 
θαζεδξηθό λαό, ηα θπβεξλεηηθά κέγαξα, ην παλεπηζηήκην, ην Γεκαξρείν θαη ηελ παιηά πύιε 
ηνπ Αγ.Μηραήι. Έπεηηα ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν θαη ρξόλνο ειεύζεξνο .  
 

 

 



 

3ε Μέξα Μπξαηηζιάβα – Βηέλλε 60ρικ - Ξελάγεζε πόιεο – Πξάγα 330ρικ– 
Ταθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν  

Πξσηλό ζην μελνδνρείν καο θαη αλαρώξεζε γηα ηελ πξσηεύνπζα ηεο Απζηξίαο ,ηελ 
απηνθξαηνξηθή Βηέλλε, όπνπ ζα μεθηλήζνπκε ηελ μελάγεζε πόιεο. Θα ζαπκάζνπκε κεηαμύ 
άιισλ ,ην αλάθηνξν Μπειβεληέξε, ηνπ Δπγελίνπ ηεο αβνΐαο, ζήκεξα γθαιεξί θαη Μνπζείν 
Μνληέξλαο Σέρλεο, ζα πεξηεγεζνύκε κε ην ιεσθνξείν ζηελ πεξίθεκε Ρίλγθ ηξάζζε 
(δαθηύιηνο ηνπ ηζηνξηθνύ θέληξνπ) όπνπ ζα δνύκε ην Αλάθηνξν ηνπ Χόθκπνπξγθ, ηα δίδπκα 
Μνπζεία Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο θαη Φπζηθήο Ηζηνξίαο, ην Παλεπηζηήκην, ην ηεηξάγσλν ησλ 
Μνπζείσλ, ην Κνηλνβνύιην, ην Γεκαξρείν, ην παιηό Απηνθξαηνξηθό Θέαηξν, ηελ Όπεξα, ηνπο 
Νανύο ηνπ Καξόινπ ηνπ Βνξνκαίνπ θαη ηελ Φόηηθ Κίξρε. Έπεηηα ζα δνύκε ην παιάηη ηνπ 
έλκπξνπλ κε ηνπο ππέξνρνπο θήπνπο, ζεξηλά αλάθηνξα ηεο Μαξίαο Θεξεζίαο θαη ζηε 
ζπλέρεηα ζα πεξπαηήζνπκε ζηελ ειιεληθή γεηηνληά κε ηελ ειιελνξζόδνμε Δθθιεζία ηεο Αγίαο 
Σξηάδαο θαη ζα θαηαιήμνπκε ζηνλ Καζεδξηθό Ναό ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ. Χξόλνο ειεύζεξνο 
ζηελ κεισδηθή πόιε. Έπεηηα αλαρώξεζε γηα ηελ ρξπζή πόιε ησλ 100 πύξγσλ ην 
ζεκαληηθόηεξν Αξρηηεθηνληθό κλεκείν ηεο Δπξώπεο, ηελ Πξάγα. Άθημε , ηαθηνπνίεζε ζην 
μελνδνρείν θαη ρξόλνο ειεύζεξνο γηα κηα πξώηε γλσξηκία κε ηελ πόιε.  

4ε Μέξα Πξάγα - Ξελάγεζε Καζηξνύπνιεο - Παιηάο πόιεο – Κξνπαδηέξα Μνιδάβα 
30ρικ  

Πξσηλό ζην μελνδνρείν καο θαη αλαρώξεζε γηα ην Κάζηξν ηεο Πξάγαο ,νπνπ βξίζθεηαη ζηε 
ζπλνηθία Χξαηζάλη θαη είλαη έλα από ηα κεγαιύηεξα θαη παιαηόηεξα θάζηξα ηνπ θόζκνπ θαη ε 
αξραηόηεξε έδξα ησλ Σζέρσλ Βαζηιέσλ. ήκεξα είλαη ε έδξα ηνπ πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, 
ηζηνξηθό θαη πνιηηηζηηθό θέληξν ηεο πόιεο θαη ηνπ θξάηνπο. Θα ζαπκάζνπκε ηνλ Καζεδξηθό 
Ναό ηνπ Βίηηνπ , ην πλεπκαηηθό ζύκβνιν ησλ Σζέρσλ θαη ην πην ραξαθηεξηζηηθό νξόζεκν ηνπ 
Κάζηξνπ. Δπίζεο ζα δνύκε ηε Βαζηιηθή ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ θαη ηε βηβιηνζήθε ηνπ ηάρνβ. 
ηε ζπλέρεηα λα δηαβείηε ζην ρξπζό δξνκάθη ή δξόκν ησλ Αιρεκηζηώλ κε ηζηνξηθά ζπίηηα πνπ 
εθζέηνπλ κεζαησληθέο παλνπιίεο θαη πσινύλ ηνπξηζηηθά ζνπβελίξ. Δπίζεο ζηελ πύιε ηνπ 
θάζηξνπ θάζε ώξα ζπγθεληξώλεηαη θόζκνο γηα λα δεη ηελ αιιαγή ηεο θξνπξάο. Έπεηηα ζα 
ζπλερίζνπκε ηελ μελάγεζή καο κε ηε Μάια ηξάλα (Malá Strana) πνπ είλαη κηα από ηηο 
παιαηόηεξεο ηζηνξηθέο ζπλνηθίεο ηεο Πξάγαο. Θα πεξηδηαβνύκε ζηα γξαθηθά δξνκάθηα όπνπ 
ζα ζαπκάζνπκε ηα παιηά θηήξηα ,ηηο εθθιεζίεο , ηε ιηζόζηξσηε κπαξόθ πιαηεία θαη ην ζήκα 
θαηαηεζέλ ηεο, ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ. Θα ζπλερίζνπκε ηε μελάγεζε καο 
πεξλώληαο ζηελ απέλαληη όρζε, δηαζρίδνληαο ηε κεζαησληθή, ιηζόζηξσηε Γέθπξα ηνπ 
Καξόινπ, πνπ νλνκάδεηαη θαη «ιεσθόξνο ησλ αγαικάησλ», από ηα 30 αγάικαηα αγίσλ θαη 
εγεκόλσλ πνπ ηελ ζηνιίδνπλ από ηε κία άθξε έσο ηελ άιιε. Αθόκα ζα δνύκε ηελ Δβξατθή 
ζπλνηθία (Γηόζεθνθ) όπνπ έρνπλ απνκείλεη κόλν έμη ζπλαγσγέο , ην παιηό θνηκεηήξην θαη ην 
παιηό εβξατθό Γεκαξρείν. Θα ηειεηώζνπκε ηε μελάγεζή καο ζήκεξα κε ηελ Παιηά Πόιε (Staré 
Mesto) όπνπ ζα δνύκε ηε κεγάιε Πιαηεία κε ην άγαικα ηνπ Γηαλ Χνπο θαη γύξσ ηεο ην Παιαηό 
Γεκαξρείν , ην Αζηξνλνκηθό Ρνιόη θαη ηέινο ηνλ Πύξγν ηεο Ππξίηηδαο . Σέινο γηα όζνπο 
επηζπκνύλ, ζα επηβηβαζηνύκε από ηελ όρζε ηεο «Μηθξήο πιεπξάο» ζε θαξαβάθη όπνπ ζα 
αθνινπζήζεη 2σξε θξνπαδηέξα.  



 

 
 
 

 
 
5ε Μέξα Πξάγα – Βνπδαπέζηε Πξώηε γλσξηκία κε ηελ πόιε– Κξνπαδηέξα ζηνλ 
Γνύλαβε (Πξναηξεηηθή)  525ρικ  
 
Πξσηλό ζην μελνδνρείν καο θαη αλαρώξεζε γηα ηελ παλέκνξθε Βνπδαπέζηε .Άθημε θαη 
πξώηε γλσξηκία κε ηελ πξσηεύνπζα ηεο Οπγγαξίαο. Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν . Σν 
βξάδπ ζαο πξνηείλνπκε κηα θξνπαδηέξα ζηνλ πνηακό Γνύλαβε γηα λα ζαπκάζεηε ελ πισ 
ηα θσηαγσγεκέλα θηίξηα ηεο πόιεο κε ηελ καθξνρξόληα ηζηνξία θαη ηελ πινύζηα 
πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. 

 Extra Tips : Μεηά ηελ θξνπαδηέξα ζαο πξνηείλνπκε λα απνιαύζεηε ηε βξαδηά ζαο ,ζην 
γηα πνιινύο νκνξθόηεξν θαθέ ηεο Επξώπεο New York Palace, ην νπνίν απνηειεί κηα 
εμαηξεηηθή επηινγή γηα όιεο ηηο ώξεο ηεο εκέξαο .Γηα απηνύο πνπ ζέινπλε λα 
γεπκαηίζνπλ θζελά ,αιιά πνηνηηθά κπνξνύλε λα επηζθεθηνύλ ηελ πιαηεία νθηαγώλνπ 
,όπνπ ππάξρνπλ εζηηαηόξηα κε κπνπθέ. 

6ε εκέξα: Βνπδαπέζηε - Παξαδνπλάβηα Χσξηά (Άγηνο Αλδξέαο) – Ξελάγεζε Πόιεο  
 
Πξσηλό ζην μελνδνρείν καο θαη αλαρώξεζε  γηα ην Szentendre (Άγηνο Αλδξέαο), 
παξαδνζηαθό ρσξηό ηεο Οπγγαξίαο. Πεξηπιαλεζείηε ζην ρσξηό ησλ Καιιηηερλώλ θαη ησλ 
Καιώλ Σερλώλ, όπσο ραξαθηεξηζηηθά απνθαιείηαη ν Άγηνο Αλδξέαο, όπνπ κπνξείηε λα 
αγνξάζεηε θξύζηαιια, πνξζειάλεο θαη πνιιά αλακλεζηηθά δώξα. πλερίδνπκε γηα ηνλ 
«Πξνκαρώλα ησλ Ψαξάδσλ» κε ηνπο θσληθνύο πύξγνπο όπνπ ζα ζαπκάζνπκε ηελ εθθιεζία 
ηνπ Αγίνπ Μαηζία θαη ηελ ππέξνρε ζέα. (Ζ ζπλνηθία ηνπ Πύξγνπ θαη ε Παιηά Πόιε έρνπλ 
πεδνδξνκεζεί θαη επαλέθηεζαλ ηελ αξρηθή ηνπο γνεηεία. ηελ πεξηνρή ηνπ ιόθνπ ηνπ Πύξγνπ, 
κπνξεί θαλείο λα επηζθεθηεί ζηνλ ειεύζεξν ηνπ ρξόλν, εθηόο από ην Αλάθηνξν ησλ 
Αςβνύξγσλ,, ην Μνπζείν Ηζηνξίαο ηεο Βνπδαπέζηεο, ηελ θξήλε ηνπ Μαηζία, ην Θέαηξν ηνπ 
Πύξγνπ, ην Αλάθηνξν άληνξ αιιά θαη ηελ Δζληθή Πηλαθνζήθε Οπγγαξίαο, όπνπ είλαη 
ζπγθεληξσκέλα ηα πνιπηηκόηεξα έξγα νπγγξηθήο ηέρλεο. Πεξπαηώληαο ηελ παιηά πόιε ηεο 
Βνύδαο, ζηαζείηε ζηελ νδό ησλ Λόξδσλ, όπνπ παιηόηεξα έκελαλ αξηζηνθξάηεο θαη 
έκπννξνη.). ηε ζπλέρεηα αλαρώξεζε γηα ηνλ ιόθν Γθέιεξη κε ην πνιεκηθό κνπζείν πξώελ 
θξνύξην ηνπ Απζηξηαθνύ ζηξαηνύ όπνπ ζα ζαπκάζνπκε ηνλ Γνύλαβε θαη ηελ πόιε από ςειά. 
πλερίδνπκε γηα ηελ πιαηεία Ζξώσλ κε ην κλεκείν ηεο Χηιηεηεξίδαο, όπνπ ζα θάλνπκε κηα 
κηθξή ζηάζε . ηελ ίδηα πεξηνρή βξίζθνληαη επίζεο ν Εσνινγηθόο θήπνο θαη ηα δηάζεκα 
ινπηξά εηζελη ,πνπ ζαο πξνηείλνπκε θάπνηα ζηηγκή λα ηα επηζθεθηείηε  Θα ζαπκάζνπκε ηε 
ιεσθόξν Αληξάζπ κε ηα θαινδηαηεξεκέλα θηίξηα, ηελ Όπεξα, ηνλ Καζεδξηθό Ναό ηνπ Άγηνπ 
ηεθάλνπ, ην νγθώδεο ζε ξπζκό κπαξόθ Κνηλνβνύιην θαη ζα θαηαιήμνπκε ζηελ  θαξδηά ηεο 
πόιεο ζηελ θεληξηθή πεδόδξνκν Βάηζη Ούηζα. Χξόλνο ειεύζεξνο.  

7ε  Μέξα : Βνπδαπέζηε – Θεζζαινλίθε 1000ρικ  

Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα ηελ Θεζζαινλίθε , κε κηθξέο ελδηάκεζεο ζηάζεηο πνπ ζα γίλνπλ 
γηα θαθέ θαη μεθνύξαζε .  

 



 
*Σηο 6ήμεπο ππόγπαμμα ,η ξενάγηζη ηηρ Βοςδαπέζηηρ γίνεηαι ζηην 5

η
 ημέπα ηος 

ππογπάμμαηορ .Δεν ππαγμαηοποιείηαι η εκδπομή ζηα παπαδοςνάβια σωπιά   
 
 
 

 
*Σηο 6ήμεπο ππόγπαμμα ,η ξενάγηζη ηηρ Βοςδαπέζηηρ γίνεηαι ζηην 5

η
 ημέπα ηος 

ππογπάμμαηορ .Δεν ππαγμαηοποιείηαι η εκδπομή ζηα παπαδοςνάβια σωπιά   
 
 

Πεπιλαμβάνονηαι:  

  
• Μεηαθνξά κε ζύγρξνλα ιεσθνξεία κε δύν επαγγεικαηίεο νδεγνύο 
• Έμη (6) ή Πέληε (5) δηαλπθηεξεύζεηο ζην μελνδνρείν ηεο επηινγήο ζαο 
• Έκπεηξνο ζπλνδόο - αξρεγόο ηνπ γξαθείνπ καο 
• Πεξηεγήζεηο-μελαγήζεηο ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα 
• 24ώξε εμππεξέηεζε από ην ζπλνδό καο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο 
• Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο  

 
 
 

6ε εκέξεο(5 λύρηεο) - Αλαρσξήζεηο : Κάζε Σάββαην από 18/06 έσο 10/09 

Ξελνδνρεία Γηαηξνθή 
Early 

booking 
Καλνληθή 

Τηκή 
Παηδηθή Τηκή Δπηβάξπλζε 

κνλόθιηλνπ 

Βελιγράδι – Belgrade City 3* 

Μπρατισλάβα – Bratislava 4* 

Πράγα - Olympic 3* 

Bουδαπέστη – Εxpo 4* 

Πξσηλό 289€ 329€ 
1ν Παηδί 

199€ 

+ 40 % Βελιγράδι – Queens Astoria 4* 

Μπρατισλάβα – Bratislava 4* 

Πράγα – Step Wellness & Spa 4* 

Bου/πέστη – Royal Park Boutique 

4* 

Πξσηλό 329€ 369€ 
1ν Παηδί 

225€   

7ε εκέξεο(6 λύρηεο)- Αλαρώξεζε : Κάζε Σάββαην από 18/06 έσο 10/09 

Ξελνδνρεία Γηαηξνθή 
Early 

booking 
Καλνληθή 

Τηκή 
Παηδηθή Τηκή Δπηβάξπλζε 

κνλόθιηλνπ 

Βελιγράδι – Belgrade City 3* 

Μπρατισλάβα – Bratislava 4* 

Πράγα - Olympic 3* 

Bουδαπέστη – Εxpo 4* 

Πξσηλό 329€ 369€ 
1ν Παηδί 

229€ 

+ 40 % 
Βελιγράδι – Queens Astoria 4* 

Μπρατισλάβα – Bratislava 4* 

Πράγα – Step Wellness & Spa 4* 

Bου/πέστη – Royal Park Boutique 4* 

Πξσηλό 369€ 409€ 
1ν Παηδί 

249€   



Δεν Πεπιλαμβάνονηαι:

• Γεκνηηθή θόξνη & Check Point πόιεσλ 20€ ην άηνκν
• Κξνπαδηέξα ζηνλ Γνύλαβε ή ζην Μνιδάβα(15€ κε πνηό ή αλαςπθηηθό)
• Γείπλν κε ηνπηθό παξαδνζηαθό πξόγξακκα ζηα Σζηγγάληθα Βηνιηά (35€)
• Παξάζηαζε Μαύξνπ Θεάηξνπ (25€ - 30€ αλάινγα ηελ παξάζηαζε)
• Δίζνδνη ζε κνπζεία ,αμηνζέαηα ,επηζθέςηκνπο ρώξνπο

•     Επίναυλοι καυσίμων 5€
• Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο

*Σηηο πξναηξεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (Κξνπαδηέξεο ,Θέαηξα,
Τζηγγάληθα Βηνιηά ,θηι)δελ είλαη ππνρξεσηηθό λα ζπκκεηέρεηε

Σημειώζειρ:

1. Μεηαθνξά από ηνλ Βόιν, Λάξηζα, Καηεξίλε, Καβάια, Βέξνηα, Κνδάλε 10€ αλά άηνκν/αλά
δηαδξνκή & Λακία 15€ αλά άηνκν/αλά δηαδξνκή.
2. Ζ ζεηξά ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί ,ρσξίο λα παξαιεθζεί νπνηνδήπνηε
νπζηαζηηθό θνκκάηη ζηελ εθδξνκή
3. Γελ απαηηείηαη δηαβαηήξην .Σαμηδεύνπκε κε ηαπηόηεηα λένπ ηύπνπ ηειεπηαίαο 15εηίαο . Σα
ηαμηδησηηθά έγγξαθα είλαη πξνζσπηθή επζύλε ηνπ ηαμηδηώηε
4. Ζ εθδξνκή ελδείθλπηαη γηα όιεο ηηο ειηθίεο
5. Σν ηνπηθό λόκηζκα ηεο Οπγγαξίαο είλαη ην Φηνξίλη (1€ = 323 Φηνξίληα) .Αληαιιαγή
ζπλαιιάγκαηνο κπνξείηε λα θάλεηε ζε ηνπηθά αληαιιαθηήξηα
6. Σν ηνπηθό λόκηζκα ηεο Σζερίαο είλαη ε Κνξόλα (1€ = 28 Κνξόλεο) .Αληαιιαγή
ζπλαιιάγκαηνο κπνξείηε λα θάλεηε ζε ηνπηθά αληαιιαθηήξηα
6. Σν ηνπηθό λόκηζκα ηεο εξβίαο είλαη ην Γελάξην (1€ = 117,40 Γελάξηα) .Αληαιιαγή
ζπλαιιάγκαηνο κπνξείηε λα θάλεηε ζε ηνπηθά αληαιιαθηήξηα
7. Σν λόκηζκα ηεο Απζηξίαο θαη ηεο ινβαθίαο είλαη ην Δπξώ

*Δμαηξνύληαη ηα ζώκαηα αζθαιείαο θαη νη ζηξαηησηηθνί .Σα ηαμηδησηηθά έγγξαθα είλαη πάληα
πξνζσπηθή επζύλε ηνπ ηαμηδηώηε

Παξαηεξήζεηο /Πιεξνθνξίεο :

 θνπόο ηνπ ηαμηδηνύ καο είλαη λα πάξνπκε κηα γεύζε από ηηο ππέξνρεο απηέο
πξσηεύνπζεο ηεο θεληξηθήο Δπξώπεο θαη λα γλσξίζνπκε πηπρέο ηνπ πνιηηηζκνύ θαη
ηεο θνπιηνύξαο ησλ ρσξώλ απηώλ

 Φξνληίζηε πξηλ ηελ αλαρώξεζε ζαο λα ιάβεηε όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα
ην ηαμίδη ζαο από ηνλ πσιεηή πνπ ζαο εμππεξέηεζε

 Μελ επηιέγεηε μελνδνρείν κόλν ιόγν ηηκήο ,αιιά ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ζαο
πκβνπιεπηείηε καο

 Πξνζνρή ζηηο ρξεώζεηο ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο είηε αθνξά θιήζεηο ,είηε δεδνκέλα
,θαζώο ην θόζηνο είλαη ππεξβνιηθά κεγάιν θαηά ηε δηέιεπζε από θόπηα θαη εξβία



πκβνπιεπηείηε ηνπο παξόρνπο ζαο (Comsote,Vodafon,θηι). Μπνξείηε λα 
ρξεζηκνπνηήζεηε ηελ εθαξκνγή VIΒER γηα δσξεάλ θιήζεηο κέζσ internet  

 Μπνξείηε λα θάλεηε αγνξέο θαη πιεξσκέο κε θάξηεο MasterCard θαη Visa .Γηα 
πξνκήζεηεο ηξαπεδώλ ζπκβνπιεπηείηε ηελ ηξάπεδα ζαο  

 Ο ρξόλνο κεηάβαζεο από πόιε ζε πόιε είλαη πάληα ζρεηηθώο θαη εμαξηάηαη από ηηο 
θαηξηθέο ζπλζήθεο ,ηελ θίλεζε ζην δξόκν θαη ηηο θαζπζηεξήζεηο ζηα ζύλνξα ηα 
μελνδνρεία πνπ πξνηείλνληαη κε θαζέηνπο ,ε ηηκή αλαθέξεηαη θαη ζηα δύν  

 ε πεξίπησζε πνπ θάπνην μελνδνρείν δε ζπγθεληξώζεη ηηο απαξαίηεηεο θξαηήζεηο 
,ζαο πξνηείλεηαη εθάκηιιν, ώζηε ν θόζκνο λα ζπγθεληξώλεηαη ζε έλα ή δύν θαη λα 
δηεπθνιύλεηαη ε εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ μελαγήζεσλ – πεξηεγήζεσλ   

 Οη πξναηξεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο δελ είλαη ππνρξεσηηθέο θαη απνηεινύλε απιώο κηα 
πξόηαζε θαη δελ είζηε ππνρξεσκέλνη λα ζπκκεηέρεηε .Απαηηείηαη ειάρηζηνο αξηζκόο 
ζπκκεηνρήο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπο . 

 Σα ιεσθνξεία δε δύλαληαη λα έρνπλ Wi-Fi  

 Καζεκεξηλά ζα ππάξρνπλε αιιαγέο ζέζεσλ ζην ιεσθνξείν ,πνπ απηνκαηνπνηεκέλα 
βγαίλνπλ από ην ζύζηεκα. Οη πξώηεο ρξνληθά θξαηήζεηο ηνπνζεηνύληαη ηελ πξώηε 
εκέξα κπξνζηά  

 Θα πξαγκαηνπνηνύληαη ππνρξεσηηθέο ζηάζεηο(βάζε ζρεηηθήο λνκνζεζίαο) ζε ηαθηά 
δηαζηήκαηα (αλά 3ώξεο πεξίπνπ)γηα θαθέ, θαγεηό θαη ηνπαιέηα .Σα ζεκεία ζηάζεηο 
είλαη ηα ζύλνξα θαη καγαδηά πάλσ ζην δξόκν. Γπζηπρώο ε πνηόηεηαο ηνπο δελ είλαη 
θαη ε θαιύηεξε. ε πνιιά ζεκεία δεηνύληαη 50ιεπηά από ηηο θαζαξίζηξηεο ζηηο 
ηνπαιέηεο  

 Γηα ιόγνπο πγεηνλνκηθνύο δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπαιέηαο ζην ιεσθνξείν ,θαζώο 
δελ είλαη δπλαηή ε απνιύκαλζε ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ θαη απνηειεί εζηία 
κνιύλζεσο  

 Οη εθδξνκείο νθείινπλ λα πξνζαξκνζηνύλ ζηνπο πγεηνλνκηθνύο θαλόλεο ηεο ρώξαο 
πνπ επηζθεπηόκαζηε θαη λα θέξνπλ ηα απαηηνύκελα έγγξαθα  .Σν γξαθείν ιεηηνπξγεί 
κόλν ζπκβνπιεπηηθά  
 

Ταμηδέςηε ρσξίο άγρνο , κε αζθάιεηα θαη ζηγνπξηά !!! 
Καιύςεηο Ταμηδησηηθήο αζθάιεηαο(πξναηξεηηθά) : 

 Δπηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ ζαο ζε πεξίπησζε λόζεζεο COVID – 19 
 πξηλ ηελ αλαρώξεζε. ( Δπηζηξνθή 100% ηνπ θαηαβιεζέληνο πνζνύ.) 
 Έμνδα μελνδνρείνπ ιόγσ θαξαληίλαο ( COVID – 19). 
 Απνδεκίσζε γηα ηελ απώιεηα απνζθεπώλ . 
 Έμνδα ιόγσ θαζπζηεξεκέλεο άθημεο ησλ απνζθεπώλ . 
 Δπαλαπαηξηζκόο ησλ ζπληαμηδεπόλησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ 
 Έμνδα δηακνλήο θαη επηθνηλσλίαο ηνπ Αζθαιηζκέλνπ εμαηηίαο απώιεηαο ησλ 

ηαμηδησηηθώλ ηνπ εγγξάθσλ. 
 Έμνδα ιόγσ θαζπζηέξεζεο ηεο πηήζεο . 
 Έμνδα ηνπ Αζθαιηζκέλνπ εμαηηίαο πξόσξεο δηαθνπήο ηνπ ηαμηδηνύ ηνπ. 
 Έμνδα κεηάθξαζεο (Απώιεηα εγγξάθσλ , λνζειεία , δηάγλσζε θ.α). 
 Έμνδα γηα απνζηνιή θαξκάθσλ ηνπ Αζθαιηζκέλνπ. 
 Έμνδα γηα λνκηθή ππνζηήξημε. 
 Έμνδα κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο , ζηελνύ ζπγγελή ηνπ Αζθαιηζκέλνπ πνπ 

λνζειεύεηαη. 
 Έμνδα λνζειείαο εθηόο ρώξαο κόληκεο δηακνλήο. 
 Έμνδα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο εθηόο λνζνθνκείνπ. 


