
 

 
Κωνσταντινούπολη, η πόλη των πόλεων 

5 ημέρες / 3 διανυκτερεύσεις 

Αναχωρήσεις  

22/12-26/12, 26/12-30/12, 29/12-02/01, 04/01-08/01 

 

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής ,τι περιλαμβάνεται στην 

τιμή ,τι δεν περιλαμβάνεται ,οι προαιρετικές εκδρομές και διασκεδάσεις και 

σημαντικές πληροφορίες που θα πρέπει να λάβετε υπόψη .Πριν 

προχωρήσετε σε κράτηση ,παρακαλώ όπως φροντίζετε να λύσετε όλες τις 

απορίες σας είτε τηλεφωνικώς, είτε μέσω email με τον εκπρόσωπο του 

γραφείου που έχετε επικοινωνήσει ! 
 

1η & 2η  ημέρα Θεσσαλονίκη – Κωνσταντινούπολη – Καπαλί Τσαρσί - Πρώτη 

γνωριμία με την πόλη (630 χλμ.) 

 Συγκέντρωση στα γραφεία μας στις 21.30 (η τελική ώρα θα επιβεβαιωθεί με 
το ενημερωτικό της εκδρομής 48-72 ώρες προ αναχώρησης) και αναχώρηση 
για την πόλη των πόλεων, την Κωνσταντινούπολη . Μετά τις απαραίτητες 
στάσεις, θα φθάσουμε στα σύνορα των Κήπων ,όπου θα πραγματοποιηθεί ο 
απαραίτητος έλεγχος των ταξιδιωτικών εγγράφων μας .(Μπορούμε να 
ταξιδέψουμε με διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου τελευταίας 15ετίας)Εκεί θα 
έχουμε ελεύθερο χρόνο στα αφορολόγητα είδη για κάποιες μικρές αγορές. 
Μπαίνοντας στην Ανατολική Θράκη περνάμε έξω από την Κεσάνη, Μάλγαρα και 
Ραιδεστό, ταξιδεύοντας παράλληλα με την ακτή της Θάλασσας του Μαρμαρά. 
Άφιξη στην Κωνσταντινούπολη(Η ώρα άφιξης εξαρτάται από την κίνηση που 
θα συναντήσουμε στο δρόμο και  στα σύνορα) και θα ξεκινήσουμε με την 
σκεπαστή αγορά της πόλης, το Καπαλί Τσαρσί με τα 4.000 καταστήματα, όπου 
θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για αγορές. Εδώ το παραδοσιακό παζάρι είναι 
απαραίτητο, ώστε να κάνουμε συμφέρουσες αγορές. Στον χρόνο αυτό έχουμε την 
ευκαιρία να κάνουμε επίσης την βόλτα μας και στην Αιγυπτιακή αγορά (Μισίρ 
τσαρσί). Αφού θα φορτώσουμε τις τσάντες μας με τα ψώνια μας στο λεωφορείο θα 
κατευθυνθούμε στα ξενοδοχεία μας ,όπου θα τακτοποιηθούμε. Το απόγευμα 
προτείνουμε μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Περπατώντας στα γραφικά και 
πολύβουα σοκάκια της λεωφόρου Ιστικλάλ, θα ενθουσιαστείτε.  

 

 



 

 

Info:  

1)Λόγω του πολύωρο ταξιδιού σας προτείνουμε να φοράτε άνετα ρούχα και 

να είστε εφοδιασμένοι με νερό και κάποια ελαφριά snacks.  

2)Σε περίπτωση που θα υπάρξει καθυστέρηση στα σύνορα ή στο δρόμο ,ο 

αρχηγός θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ,στα πλαίσια του εφικτού, 

για την καλύτερη εκτέλεση της εκδρομής  

3)Θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικές στάσεις(βάση σχετικής 

νομοθεσίας) σε τακτά διαστήματα (ανά 3ώρες περίπου)για καφέ, φαγητό και 

τουαλέτα .Τα σημεία στάσεις είναι τα σύνορα και μαγαζιά πάνω στο δρόμο. 

Δυστυχώς η ποιότητας τους δεν είναι και η καλύτερη. Σε πολλά σημεία 

ζητούνται 50λεπτά από τις καθαρίστριες στις τουαλέτες  

3η ημέρα: Μονή Ζωοδόχου – Θεοδοσιανά Τείχη – Ασιατική Ακτή - 

Πριγκηπόνησα 

Μετά το πρωινό μας θα επισκεφθούμε το Αγίασμα της Ζωοδόχου Πηγής 

(Μπαλουκλή), όπου σύμφωνα με το θρύλο, έγινε το θαύμα με τα ψάρια την ημέρα 

της Άλωσης. Συνεχίζουμε παράλληλα με τα Θεοδοσιανά τείχη όπου  θα 

περάσουμε με το λεωφορείο πάνω από την κρεμαστή γέφυρα του Βοσπόρου και 

αφού διασχίσουμε ένα μεγάλο κομμάτι της Ασιατικής Κωνσταντινούπολης θα 

φτάσουμε στο λιμάνι Μπόσταντζι από όπου θα πάρουμε το καράβι (καιρού 

επιτρέποντος , εισιτήρια εξ ιδίων) για την μαγευτική και καταπράσινη Πρίγκηπο. 

Άφιξη στην Πρίγκηπο και χρόνος ελεύθερος να κάνουμε τον γύρο του νησιού με 

τις παραδοσιακές άμαξες με τα άλογα, για να θαυμάσουμε τις αρχοντικές ξύλινες 

επαύλεις με τους ολάνθιστους κήπους. Για όσους επιθυμούν προτείνουμε την 

ανάβαση-προσκύνημα στο μοναστήρι του Αι Γιώργη του Κουδουνά με τα 

χιλιάδες θαύματα σε Χριστιανούς και Μουσουλμάνους, Γεύμα εξ ιδίων σε 

παραθαλάσσια ψαροταβέρνα. Επιστροφή με το καράβι στην Ευρωπαική ακτή 

και μετάβαση στο ξενοδοχείο. 

 

4η ημέρα Οικουμενικό Πατριαρχείο – Παναγία Βλαχερνών – Βόσπορος – 
Ανάκτορα Ντολμά Μπαξέ – Αγία Σοφία – Βυζαντινός Ιππόδρομος 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και επίσκεψη στο Ορθόδοξο Οικουμενικό Πατριαρχείο 
στο Φανάρι, έπειτα στο Αγίασμα της Παναγίας των Βλαχερνών, όπου εψάλει για 
πρώτη φορά ο Ακάθι στος ʼΥμνος το 626 μ.χ. Μετά ακολουθεί η προαιρετική 

κρουαζιέρα στα στενά του χιλιοτραγουδισμένου Βοσπόρου, όπου, από 
θαλάσσης, θα θαυμάσουμε τα παλαιά χωριά αλλά και τις σύγχρονες 
αριστοκρατικές συνοικίες, φτάνοντας μέχρι την δεύτερη κρεμαστή γέφυρα του 
Βοσπόρου. Αμέσως μετά θα επισκεφτούμε το ανάκτορο Ντολμά Μπαξέ, την  



 

 
 
τελευταία κατοικία των Οθωμανών Σουλτάνων ,με τη πρωτοφανή χλιδή του, 
χτισμένο στην ακτή του Βοσπόρου .Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο ιστορικό 
κέντρο, για να θαυμάσουμε και να ξεναγη- θούμε στο θαύμα της αρχιτεκτονικής 
μέχρι και σήμερα την Του Θεού Αγία Σοφία  (Υποχρεωτική χρήση μαντίλας στις 
γυναίκες) ,την υπόγεια Βασιλική Δεξαμενή του Ιουστινιανού (εφόσον οι συνθήκες 
το επιτρέπουν) με το ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό της περιβάλλον. Ακόμη θα δούμε το 
Μπλε τζαμί, το Βυζαντινό Ιππόδρομο με τον Αιγυπτιακό Οβελίσκο, την Ελικτή 
Στήλη των Δελφών, τη στήλη του Κωνσταντίνου, την Γερμανική κρήνη του 1898, 
το Μίλιον και τα λουτρά της Ρωξελάνης (Χιουρέμ). Επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
το βράδυ προαιρετική έξοδο σε νυχτερινό κέντρο με Οριεντάλ μουσική, 

παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια. 
 

5η ημέρα: Κωνσταντινούπολη – Ενυδρείο - Θεσσαλονίκη 

Πρωινό και ελεύθερος χρόνος . Στην συνέχεια θα κατευθυνθούμε στο ISTANBUL 
FORUM, ένα από τα πλέον σύγχρονα εμπορικά κέντρα της Κωνσταντινούπολης, 
όπου θα επισκεφθούμε το Aquarium (ενυδρείο), στο οποίο εκτίθενται πάνω από 
10.000 διαφορετικά είδη θαλασσινών και ψαριών. Αναχώρηση για τα σύνορα, 
τελωνειακός έλεγχος και με ενδιάμεσες στάσεις καθʼοδόν, άφιξη στη 
Θεσσαλονίκη. 

(Λόγω των εορτών της Πρωτοχρονιά ,κάποιοι επισκέψιμοι χώροι θα είναι 
κλειστοί .Θα τους θαυμάσουμε εξωτερικά και ο αρχηγός μας θα σας 
ενημερώσει για την ιστορία τους) 
 
 

 

Αναχώρηση 22/12-26/12 

Ξενοδοχεία Κωνσταντινούπολης Early booking Κανονική τιμή 
  Παιδί 

 2-12 ετών 
Επιβάρυνση 
μονόκλινου 

Taxim express 4* (Σισλί)  179€ 199 € 99€ 79€     

Grand Halic 4*  (Ταξίμ) 199€ 219€ 109€ 99€ 

Riva Hotel 4* (Ταξίμ) 205€ 225€ 109€ 105€ 

Konak  Hotel 4* (Ταξίμ) 225€ 245€ 109€ 119€ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναχωρήσεις 26/12-30/12 

Ξενοδοχεία Κωνσταντινούπολης Early booking Κανονική τιμή 
  Παιδί 

 2-12 ετών 
Επιβάρυνση 
μονόκλινου 

Grand Halic 4*  (Ταξίμ) 209€ 229 € 109€ 145€     

Riva Hotel 4* (Ταξίμ) 249€ 269 € 109€ 149€     

Konak  Hotel 4* (Ταξίμ) 295€ 315€ 119€ 160€     

Αναχωρήσεις 29/12 -02/01 

Ξενοδοχεία Κωνσταντινούπολης Early booking Κανονική τιμή 
  Παιδί 

 2-12 ετών 
Επιβάρυνση 
μονόκλινου 

Taxim express 4* (Σισλί)  249€ 269 € 99€ 139€     

Grand Halic 4*  (Ταξίμ) 249€ 269 € 109€ 145€     

Riva Hotel 4* (Ταξίμ) 249€ 269 € 109€ 149€     

Konak  Hotel 4* (Ταξίμ) 295€ 315€ 119€ 160€     



 

 

 

 

Περιλαμβάνονται:  

• Μεταφορά με σύγχρονα λεωφορεία με επαγγελματίες οδηγούς  

• Διαμονή με πρωινό στο ξενοδοχείο της επιλογής σας  

• Έμπειρος συνοδός - αρχηγός του γραφείου μας 

• Επίσημους τοπικούς ξεναγούς  

• Περιηγήσεις-ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα  

• 24ώρη εξυπηρέτηση από το συνοδό μας καθ’ όλη τη διάρκεια της 

εκδρομής  

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

Δεν περιλαμβάνονται: 

➢ (Δημοτικοί φόροι ,επίναυλοι καυσίμων, Φιλοδωρήματα, 
αχθοφορικά parking , τοπικοί φόροι και λοιπά έξοδα (15€ το 
άτομο- δεν περιλαμβάνονται στην Τιμή)! 

➢ Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα & αρχαιολογικούς χώρους 
➢ Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα περιλαμβάνονται 

 
 
 
 
 
 

Αναχώρηση  04/01-08/01 

Ξενοδοχεία Κωνσταντινούπολης Early booking Κανονική τιμή 
  Παιδί 

 2-12 ετών 
Επιβάρυνση 
μονόκλινου 

Pera Tulip 4* (Ταξίμ)   179€ 199 € 99€ 79€     

Grand Halic 4*  (Ταξίμ) 199€ 219€ 109€ 99€ 

Riva Hotel 4* (Ταξίμ) 205€ 225€ 109€ 105€ 

Konak  Hotel 4* (Ταξίμ) 225€ 245€ 109€ 119€ 



 

 
 

 

Τιμές εισόδων-μουσείων: (H συμμετοχή σε ξεναγήσεις και προαιρετικές  
δραστηριότητες δεν είναι υποχρεωτική) . Οι παρακάτω τιμές είναι με την 
παρούσα έκδοση τιμοκαταλόγου . 

Αγία Σοφία – ΔΩΡΕΑΝ (Υποχρεωτική χρήση μαντίλας στις γυναίκες)  
Nτολμά Μπαχτσέ 300ΤL  
Τόπ Καπί & Αγία Ειρήνη & Χαρέμι 420 TL   
Kρουαζιέρα στον Βόσπορο 15€ 

Δείπνο σε εστιατόριο στο Kumkapi 15€ 

Χανουμάκια 25 € 

Ενυδρείο 325 TL  
 

Για την παραμονή των Χριστουγέννων ,ο αρχηγός της εκδρομής 

,σε περίπτωση που το επιθυμείτε θα σας προτείνει εορταστικό 

δείπνο ,ώστε όλοι μαζί να γιορτάσουμε τη ξεχωριστή αυτή ημέρα 

Σημειώσεις: 

  

• Η σειρά του προγράμματος μπορεί να διαφοροποιηθεί ,χωρίς να 
παραληφθεί οποιοδήποτε ουσιαστικό κομμάτι στην εκδρομή 

• Δεν απαιτείται διαβατήριο .Ταξιδεύουμε με ταυτότητα νέου τύπου 
τελευταίας 15ετίας* . Τα ταξιδιωτικά έγγραφα είναι προσωπική ευθύνη 
του ταξιδιώτη 

• Η εκδρομή ενδείκνυται για όλες τις ηλικίες   
 

*Εξαιρούνται τα σώματα ασφαλείας και οι στρατιωτικοί .Τα ταξιδιωτικά έγγραφα 

είναι πάντα προσωπική ευθύνη του ταξιδιώτη 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη 21.30 

Αναχώρηση από Κατερίνη (Κτελ) 20.15 

Αναχώρηση από Βέροια (Πρατήριο BP) 20.00 

Αναχώρηση από Κοζάνη (Ρολόι) 19.00 

Επιβίβαση από Καβάλα (Νοσοκομείο Αγίου Σύλλα) 23.15 

Αναχώρηση από Λάρισα (Νέος Νιαβή)19.00 

Αναχώρηση από Βόλο (Δημαρχείο)17.45 

 

Μεταφορά από τον Βόλο, Λάρισα, Κατερίνη, Καβάλα, Βέροια, 

Κοζάνη 10€ ανά άτομο/ανά διαδρομή & Λαμία 15€ ανά άτομο/ανά 

διαδρομή. 

 

Η τελική ώρα θα επιβεβαιωθεί με το ενημερωτικό της εκδρομής  

48-72 ώρες προ αναχώρησης 

 

Παρατηρήσεις /Πληροφορίες : 
  

• Φροντίστε πριν την αναχώρηση σας να λάβετε όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες για το ταξίδι σας από τον πωλητή που σας εξυπηρέτησε 

• Προσοχή στις χρεώσεις της κινητής τηλεφωνίας είτε αφορά κλήσεις ,είτε 
δεδομένα .Συμβουλευτείτε τους παρόχους σας (Comsote,Vodafon,κτλ). 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή VIΒER για δωρεάν κλήσεις 
μέσω internet  

• Μπορείτε να κάνετε αγορές και πληρωμές με κάρτες MasterCard και Visa 
.Για προμήθειες τραπεζών συμβουλευτείτε την τράπεζα σας  

 
 
 
 



 

 
 

• Σε περίπτωση που κάποιο ξενοδοχείο δε συγκεντρώσει τις απαραίτητες 
κρατήσεις ,σας προτείνεται εφάμιλλο, ώστε ο κόσμος να συγκεντρώνεται 
σε ένα ή δύο και να διευκολύνεται η εκτέλεση του προγράμματος των 
ξεναγήσεων – περιηγήσεων   

• Οι προαιρετικές δραστηριότητες δεν είναι υποχρεωτικές και αποτελούνε 
απλώς μια πρόταση και δεν είστε υποχρεωμένοι να συμμετέχετε 
.Απαιτείται ελάχιστος αριθμός συμμετοχής για την πραγματοποίηση τους  

• Καθημερινά θα υπάρχουνε αλλαγές θέσεων στο λεωφορείο ,που 
αυτοματοποιημένα βγαίνουν από το σύστημα. Οι πρώτες χρονικά 
κρατήσεις τοποθετούνται την πρώτη ημέρα μπροστά  

• Θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικές στάσεις(βάση σχετικής 
νομοθεσίας) σε τακτά διαστήματα (ανά 3ώρες περίπου )για καφέ, 
φαγητό και τουαλέτα .Τα σημεία στάσεις είναι τα σύνορα και μαγαζιά 
πάνω στο δρόμο. Δυστυχώς η ποιότητας τους δεν είναι και η 
καλύτερη δυνατή. Σε πολλά σημεία ζητούνται 50λεπτά από τις 
καθαρίστριες στις τουαλέτες  

• Για λόγους υγειονομικούς δεν επιτρέπεται η χρήση τουαλέτας στο 
λεωφορείο ,καθώς δεν είναι δυνατή η απολύμανση της κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού και αποτελεί εστία μολύνσεως  

• Οι εκδρομείς οφείλουν να προσαρμοστούν στους υγειονομικούς κανόνες 
της χώρας που επισκεπτόμαστε και να φέρουν τα απαιτούμενα έγγραφα  
.Το γραφείο λειτουργεί μόνο συμβουλευτικά  

• Λόγω των καθυστερήσεων που μπορεί να προκύψουν στα σύνορα 
,εξαιτίας της κίνησης ,ενδέχεται να υπάρχει αναμονή για την επιστροφή 
σας στις πόλεις αναχώρησής σας (αφορά πελάτες εκτός Θεσσαλονίκης)  

• To check in στα ξενοδοχεία πραγματοποιείται μετά τις 15.00 και το Check 
out πριν της 11.00 

• Παρακαλώ να είσαστε συνεπείς στα ραντεβού μας, τόσο στην εκκίνηση 
της εκδρομής, όσο και στις καθημερινές μετακινήσεις και να επιδεικνύετε 
ομαδικό και τουριστικό πνεύμα .Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να 
συμμετέχετε σε κάποια προγραμματισμένη εκδρομή ενημερώνετε 
εγκαίρως το αρχηγό – συνοδό του γραφείου   

• Ο αρχηγός – συνοδός του γραφείου είναι επιφορτισμένος για την ορθή 
εκτέλεση της εκδρομής και την πραγματοποίηση των περιηγήσεων !Δεν 
έχει ρόλο ούτε αστυνομικού ,ούτε επιτηρητή .Παρακαλείσθε να 
συμμορφώνεστε όλοι στους νέους υγειονομικούς κανόνες. Ο κάθε 
επιβάτης είναι υπεύθυνος για την καθημερινή προσωπική του υγιεινή και 
θα πρέπει να επιδεικνύει ιδιαίτερη σχολαστικότητα με υψηλό το αίσθημα 
της προσωπικής ευθύνης  

• Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με το ξενοδοχείο 
ενημερώνετε άμεσα τον αρχηγό της εκδρομής  



 

 
 
 

• Να είστε πολύ προσεκτικοί με τα πράγματα σας κατά την αναχώρηση 
μπροστά από τα γραφεία μας ,καθώς παρατηρούνται φαινόμενα κλοπής 

• Σε περιπτώσεις ακυρώσεων δρομολογίων ,έντονων καιρικών συνθηκών 
,απεργιών ,απρόβλεπτων καταστάσεων το γραφείο καταβάλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια μέσα στα πλαίσια του εφικτού για την ορθή εκτέλεση 
της εκδρομής και εφαρμόζει αυτά που ορίζει η σχετική νομοθεσία  

• Οι προαιρετικές εκδρομές – δραστηριότητες απαιτούν minimum 
συμμετοχή για να πραγματοποιηθούν   

• Δεν είναι υποχρεωτικό να συμμετέχετε στις προαιρετικές εκδρομές – 
δραστηριότητες 

• Το φιλοδώρημα στους οδηγούς – αρχηγούς είναι προαιρετικό 
 

Ταξιδέψτε χωρίς άγχος , με ασφάλεια και σιγουριά !!! 

Καλύψεις Ταξιδιωτικής ασφάλειας(προαιρετικά) : 

 

Σε περίπτωση που το επιθυμείτε παρακαλώ να μας ενημερώσετε  

✓ Επιστροφή των χρημάτων σας σε περίπτωση νόσησης COVID – 19 
✓ πριν την αναχώρηση.  
✓ Έξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας ( COVID – 19). 
✓ Αποζημίωση για την απώλεια αποσκευών . 
✓ Έξοδα λόγω καθυστερημένης άφιξης των αποσκευών . 
✓ Επαναπατρισμός των συνταξιδευόντων μελών της οικογένειας του 

Ασφαλισμένου 
✓ Έξοδα διαμονής και επικοινωνίας του Ασφαλισμένου εξαιτίας απώλειας 

των ταξιδιωτικών του εγγράφων. 
✓ Έξοδα λόγω καθυστέρησης της πτήσης . 
✓ Έξοδα του Ασφαλισμένου εξαιτίας πρόωρης διακοπής του ταξιδιού του. 
✓ Έξοδα μετάφρασης (Απώλεια εγγράφων , νοσηλεία , διάγνωση κ.α). 
✓ Έξοδα για αποστολή φαρμάκων του Ασφαλισμένου. 
✓ Έξοδα για νομική υποστήριξη. 
✓ Έξοδα μετακίνησης και διαμονής , στενού συγγενή του Ασφαλισμένου 

που νοσηλεύεται. 
✓ Έξοδα νοσηλείας εκτός χώρας μόνιμης διαμονής. 
✓ Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εκτός νοσοκομείου. 

 

 



 

 

Τρόπος κράτησης ,πληρωμής : 

 

Την κράτηση σας μπορείτε να την πραγματοποιήσετε με τις τρεις τρόπους  

Α)με επίσκεψή σας στο γραφείο και πληρωμή με μετρητά ,χρεωστική ή 

πιστωτική κάρτα  

Β)ηλεκτρονικά με του online συστήματός μας κρατήσεων με χρήση κάρτας σε 

ασφαλές περιβάλλον τράπεζας ή με αντικαταβολή σε κάποιο τραπεζικό μας 

λογαριασμό. Διαθέτουμε και τις τέσσερις συστημικές τράπεζες Εθνική ,Alpha 

,Πειραιώς &  Eurobank  

Γ)τηλεφωνικά λαμβάνοντας τις πληροφορίες προφορικά και συμπληρώνοντας τη 

φόρμα κράτησης που θα λάβετε στο email σας .Η πληρωμή γίνεται με 

αντικαταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό 

➢ Μπορείτε να πληρώσετε το σύνολο της εκδρομής έως 12 άτοκες δόσεις 
με πιστωτική κάρτα  
 

➢ Η εξόφληση της εκδρομής γίνεται 15ημέρες προ αναχώρησης ,χωρίς πρότερη 
από εμάς ενόχληση  

 

Ολοκλήρωση κράτησης – Ενημερωτικό εκδρομής   : 

 

➢ Η κράτηση ολοκληρώνεται και θεωρείται ενεργή με τη λήψη και 
υπογραφή από τον πελάτη της σύμβασης συμμετοχής ,σε κάθε άλλη 
περίπτωση είναι εκκρεμή  
 

➢ Το ενημερωτικό της εκδρομής με τις τελευταίες λεπτομέρειες το λαμβάνεται με 
email 72-24 ώρες .Το πρόγραμμα είναι το αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας  

 

 

Καλές Γιορτές !!! 

 


