
 

 

 

Τρανσυλβανία - 
Αλατωρυχεία Σαλίνα Πράχοβα -Βουκουρέστι 

 

6 HMΕΡΕΣ / 4 ΝΥΧΤΕΣ  
‣Απόκριες ‣ 25η Μαρτίου ‣ ΠΑΣΧΑ  

 

ΟΔΙΚΩΣ από Θεσσαλονίκη και από Βόλο, Λάρισα, 

Κατερίνη, Κοζάνη, Βέροια & Καβάλα 
 

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 ! 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

22/02-27/02 – 21/03-26/03 – 12/04-17/04–18/04-23/04 

 
Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη στις 21.00 

 

 
1η- 2η ημέρα: Αναχώρηση για τo Μπρασόβ – Πρώτη γνωριμία με την 
πόλη  – τακτοποίηση στα ξενοδοχεία  
 
Αναχώρηση από το γραφείο μας περίπου στις 21.00 (η τελική ώρα θα 
επιβεβαιωθεί με το ενημερωτικό της εκδρομής 48-72 ώρες προ 
αναχώρησης) για τα σύνορα. Κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις στη διαδρομή 
περνώντας από τη Βουλγαρία και διασχίζοντας τη Ρουμανία θα φθάσουμε στο 
Μπρασόβ .Άφιξη και Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για μια 
πρώτη γνωριμία με την πόλη(Σε περίπτωση που μας το επιστρέψει ο χρόνος 
θα πραγματοποιήσουμε και τη ξενάγηση της πόλης) Το Μπρασόβ είναι μια 
καταπράσινη πόλη στην καρδιά της Ρουμανίας και βρίσκεται πολύ κοντά σε ένα  



 

 
 

από τα πιο γνωστά χιονοδρομικά κέντρα της περιοχής, το Ποϊάνα Μπρασόβ.Εκεί 
ο μύθος συναντάει τις ρουμανικές παραδόσεις και η ιστορία του Κόμη Δράκουλα 
ζωντανεύει σε ένα μεσαιωνικό σκηνικό. Περπατώντας κανείς στην παλιά πόλη 
εντυπωσιάζεται από τα επιβλητικά κτίρια, τα μεγαλοπρεπή παλάτια και τον αέρα 
μυστηρίου που την περιβάλλει. Το Μπρασόβ έχει τρεις διαφορετικές γειτονιές με 
δικά της χαρακτηριστικά, τη ρουμάνικη, τη γερμανική και την ουγγρική,που 
πρέπει οπωσδήποτε να τις περπατήσετε! 
 
Info:  
1)Λόγω του πολύωρο ταξιδιού σας προτείνουμε να φοράτε άνετα ρούχα και 
να είστε εφοδιασμένοι με νερό και κάποια ελαφριά snacks.  
 
2)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:Μπρασόβ-Αλατωρυχεία Σαλίνα Πράχοβα-Ξενάγηση Μπρασόβ  
 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και ακολουθεί εκδρομή στα Αλατωρυχεία Σαλίνα 
Πράχοβα, όπου θα έχουμε την δυνατότητα να θαυμάσουμε μεταξύ άλλων 
αριστουργήματα τέχνης ,όπως αγάλματα από Αλάτι. Το ορυχείο είναι κλειστό για 
σκοπούς εξόρυξης αλλά ανοιχτό για τους επισκέπτες, με φυσικό κλιματισμό 
και σταθερή θερμοκρασία (περίπου 12οC) και ατμοσφαιρική πίεση καθ' όλη τη 
διάρκεια του έτους.Κάποια περίοδο, το ορυχείο χρησιμοποιήθηκε ως σανατόριο 
για τη θεραπεία ασθενειών του πνεύμονα λόγω του εξαιρετικού μικροκλίματος 
αλατούχου αέρα. Ακόμη και τώρα υπάρχουν επισκέπτες που έρχονται στο 
ορυχείο για να ωφεληθούν από τα υποτιθέμενα θεραπευτικά αποτελέσματα του 
αέρα. Αργότερα επιστροφή στο Μπρασόβ και ελεύθερος χρόνος στην 
πρωτεύουσα της Τρανσυλβανίας, το Μπρασόβ.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
4η ημέρα Καρπάθια Όροι (Μπρασόβ – Μπραν κάστρο Δράκουλα – 
Σινάια ) – Βουκουρέστι  
 

Μετά το πρωινό μας και πριν πάρουμε το δρόμο για το Βουκουρέστι και τα 
υπέροχα μέρη που θα επισκεφτούμε καθοδόν ,θα κάνουμε τη ξενάγηση μας στο 
Μπρασόβ. Μεταξύ άλλων θα δούμε την παλιά πόλη και τη Μαύρη εκκλησία, 
γοτθικού ρυθμού, τη μεγαλύτερη σε μέγεθος στη νοτιοανατολική Ευρώπη. 
Έπειτα θα αναχωρήσουμε για το Μπραν. Θα επισκεφτούμε τον Πύργο Μπραν, 
γνωστό ως Πύργο του Δράκουλα, ο οποίος κτίστηκε το 14ο αιώνα ως αμυντικό 
φρούριο απέναντι στις οθωμανικές επιθέσεις. Συνεχίζουμε για την Σινάϊα, το 
μαργαριτάρι των Καρπαθίων, όπου θα επισκεφτούμε το παλάτι Peles, θερινή 
κατοικία του βασιλιά Καρόλου, του 1ου Βασιλιά της Ρουμανίας. Στη συνέχεια θα 
δούμε καθοδόν το Μοναστήρι της Σινάια, το 1ο κτίριο που κτίστηκε ύστερα από 
την επίσημη ονομασία της πόλης !Έπειτα αναχώρηση για το Βουκουρέστι αφού 
διασχίσουμε την κοιλάδα του ποταμού Πράχοβα .Αφιξη στο ξενοδοχείο και 
τακτοποίηση . Χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.  

 

5η ημέρα Βουκουρέστι (περιήγηση πόλης) - Μουσείο Χωριού – Λίμνη 
Χερεστράου  & Παλάτι - οικία Τσαουσέσκου 
 

Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε τη γνωριμία μας με την πόλη! Θα 
θαυμάσουμε μεταξύ άλλων το ωραιότερο κτήριο Art Nouveau - ναό της μουσικής- 
το Atheneum Roman, το επιβλητικό νεοκλασικό οικοδόμημα του βασιλικού 
παλατιού που σήμερα στεγάζει το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Ρουμανίας ,το 
παλάτι του βασιλιά Κάρολου Α’ που σήμερα στεγάζει την Κεντρική 
Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, την πλατεία της Επανάστασης του 1989 και το 
κτήριο που στέγαζε τα γραφεία του καθεστώτος Τσαουσέσκου, το εντυπωσιακό 
οικοδόμημα της Εθνικής Στρατιωτικής Λέσχης (Cercul National Militar) και το 
τελευταίο «απόκτημα», πριν από την πτώση της δικτατορίας, το φαραωνικών 
διαστάσεων προεδρικό μέγαρο, με τον οξύμωρο τίτλο «Σπίτι του Λαού» που 
σήμερα ονομάζεται Παλάτι του κοινοβουλίου, το 2ο μεγαλύτερο κτίριο στον 
κόσμο μετά το Πεντάγωνο. Επίσης θα γνωρίσουμε την Αψίδα του Θριάμβου, την 
πατριαρχική εκκλησία και το Πατριαρχείο, την Όπερα και το κτήριο του 
Πανεπιστημίου. Έπειτα ελεύθερος χρόνος στο ιστορικό κέντρο της πόλης, στη 
φημισμένη Stada Lipscani και στον αρχαιολογικό χώρο της λεγόμενης παλιάς 
βασιλικής αυλής, όπου δεσπόζει η προτομή του Vlad Ţepeş. Μην παραλείψετε 
να επισκεφτείτε τον Ορθόδοξο ναό Σταυρουπόλεως. Επίσης μπορείτε να 
επισκεφτείτε το εκπληκτικό καφέ μπαρ – εστιατόριο Caru’ cu Bere που 
προσφέρει από το 1879 γευστικά πιάτα και μπύρα που παρασκευάζεται  



 

 
 

σύμφωνα με τη μοναδική πρωτότυπη συνταγή του 1879. Έπειτα  θα 
θαυμάσουμε την έπαυλη που διέμενε η οικογένεια Τσαουσέσκου,γνωστή και ως 
«Μέγαρο της Άνοιξης» (Palatul Primaverii), με την προκλητική χλιδή που 
κυριαρχεί στα δωμάτια και στις τραπεζαρίες Συνεχίζουμε για το «μουσείο του 
χωριού», που είναι μοναδικό στο είδος του, το οποίο θα επισκεφθούμε 
εκατοντάδες παραδοσιακά σπίτια από όλες τις περιοχές της Ρουμανίας που 
έχουν μεταφερθεί και συντηρούνται σε ένα μοναδικό τοπίο, ώστε ο επισκέπτης 
να αποκτήσει μια πλήρη εικόνα για την παραδοσιακή λαϊκή αρχιτεκτονική, από 
τα Καρπάθια και το Δούναβη μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα. Η περιήγησή μας θα 
κλείσει με μία επίσκεψη στο τεράστιο, πανέμορφο και καταπράσινο πάρκο 
Herastrau, που βρίσκεται δίπλα στην ομώνυμη τεχνητή λίμνη. Θα απολαύσουμε 
την φύση, θα επισκεφθούμε το νησί των ρόδων με το άγαλμα του Ηρακλή . 
 

6η ημέρα Βουκουρέστι – Χρόνος ελεύθερος – Επιστροφή στην Ελλάδα  
 
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος για μια τελευταία βόλτα στο ιστορικό κέντρο του 
Βουκουρεστίου! Έπειτα αναχώρηση και άφιξη το βράδυ στη Θεσσαλονίκη .Όσοι 
εκδρομείς είναι από άλλες πόλεις θα συνεχίζουν για το τελικό τους προορισμό  
 

Info:  
1)Σε περίπτωση που συναντήσουμε κίνηση ,η άφιξη μας στη Θεσσαλονίκη 
,μπορεί να είναι μετά τις 12.00 το βράδυ ! 
 

 

Κόστος μεταφοράς από τον Βόλο, Λάρισα, Κατερίνη, Καβάλα, 
Βέροια, Κοζάνη 10€ ανά άτομο/ανά διαδρομή 

 

Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη 21.00 

Αναχώρηση από Κατερίνη (Κτελ) 20.15 

Αναχώρηση από Βέροια (Πρατήριο BP)20.00 

Αναχώρηση από Κοζάνη (Ρολόι)19.00 

Αναχώρηση από Καβάλα (Νοσοκομείο Αγίου Σύλλα)19.00 

Αναχώρηση από Λάρισα (Νέος Νιαβή)19.00 

Αναχώρηση από Βόλο (Δημαρχείο)17.45 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 

 

Τα παραπάνω ξενοδοχεία είναι ενδεικτικά ποιότητα και τοποθεσίας 
 

Περιλαμβάνονται:  
  

• Μεταφορά με σύγχρονα λεωφορεία με δύο επαγγελματίες οδηγούς 
• Τέσσερις (4)  διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας 
• Έμπειρος συνοδός - αρχηγός του γραφείου μας 
• Περιηγήσεις-ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

 

Δεν Περιλαμβάνονται: 
  

• Δημοτική φόροι & Check Point πόλεων 20€ το άτομο 
• Είσοδοι σε μουσεία ,αξιοθέατα ,επισκέψιμους χώρους 

 

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 

6 ημέρες - Αναχώρηση :  
22/02-27/02 – 21/03-26/03 – 12/04-17/04–18/04-23/04 

Ξενοδοχεία 
Βουκουρέστι 

Ξενοδοχεία 
Μπρασόβ Διατροφή 

Early 
booking 

Κανονική 
Τιμή 

Παιδική Τιμή Επιβάρυνση 
μονόκλινου 

ibis Styles 
Bucharest City 
Center 3* sup.  HP Tower 

Brasov 4* 
 

  Πρωινό 279€ 299€ 199€ 110€ 

Ambassador 4*   

https://www.booking.com/hotel/ro/ibis-styles-bucharest-center.el.html?aid=311101&label=andy-3-UU0AzmnAu95x5ctsr0X3dgS162181998672%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atiaud-922652055982%3Akwd-26139432984%3Alp9061579%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YdK51rZczkDIIFcISQDJ03M&sid=7b676385457d95ab71e1d4143ebcd2e2&all_sr_blocks=608461902_243193528_2_41_0&checkin=2021-10-26&checkout=2021-10-30&dest_id=-1153951&dest_type=city&group_adults=2&group_children=0&hapos=10&highlighted_blocks=608461902_243193528_2_41_0&hpos=10&nflt=ht_id%3D204%3Bclass%3D3%3B&no_rooms=1&sr_order=popularity&sr_pri_blocks=608461902_243193528_2_41_0__135279&srepoch=1628252762&srpvid=ce6c576c5e600123&ucfs=1&from=searchresults;highlight_room=&tpi_r=2#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/ro/ibis-styles-bucharest-center.el.html?aid=311101&label=andy-3-UU0AzmnAu95x5ctsr0X3dgS162181998672%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atiaud-922652055982%3Akwd-26139432984%3Alp9061579%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YdK51rZczkDIIFcISQDJ03M&sid=7b676385457d95ab71e1d4143ebcd2e2&all_sr_blocks=608461902_243193528_2_41_0&checkin=2021-10-26&checkout=2021-10-30&dest_id=-1153951&dest_type=city&group_adults=2&group_children=0&hapos=10&highlighted_blocks=608461902_243193528_2_41_0&hpos=10&nflt=ht_id%3D204%3Bclass%3D3%3B&no_rooms=1&sr_order=popularity&sr_pri_blocks=608461902_243193528_2_41_0__135279&srepoch=1628252762&srpvid=ce6c576c5e600123&ucfs=1&from=searchresults;highlight_room=&tpi_r=2#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/ro/ibis-styles-bucharest-center.el.html?aid=311101&label=andy-3-UU0AzmnAu95x5ctsr0X3dgS162181998672%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atiaud-922652055982%3Akwd-26139432984%3Alp9061579%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YdK51rZczkDIIFcISQDJ03M&sid=7b676385457d95ab71e1d4143ebcd2e2&all_sr_blocks=608461902_243193528_2_41_0&checkin=2021-10-26&checkout=2021-10-30&dest_id=-1153951&dest_type=city&group_adults=2&group_children=0&hapos=10&highlighted_blocks=608461902_243193528_2_41_0&hpos=10&nflt=ht_id%3D204%3Bclass%3D3%3B&no_rooms=1&sr_order=popularity&sr_pri_blocks=608461902_243193528_2_41_0__135279&srepoch=1628252762&srpvid=ce6c576c5e600123&ucfs=1&from=searchresults;highlight_room=&tpi_r=2#hotelTmpl
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=56281f80f2debac7717e27dc11c7b50f&id=138256&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=56281f80f2debac7717e27dc11c7b50f&id=138256&do_request&results_source=ACC_AVAIL


 

  

 
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  

• Ο χρόνος του ταξιδίου Θεσσαλονίκη – Μπρασόφ είναι κατά μ.ο.14 έως 
16 ώρες ανάλογα τις καιρικές συνθήκες ,την κίνηση στο δρόμο και τις 
καθυστερήσεις στα σύνορα και υπό φυσιολογικές συνθήκες  

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

• 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 τις 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  .Θα πρέπει να βρίσκεστε 
στο σημείο αναχώρησης που έχει ορίσει ο αρχηγός συνοδό του γραφείου 
τουλάχιστον 10 λεπτά νωρίτερα.  

• 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 
 

 
Απαραίτητα έγγραφα για ανήλικους ταξιδιώτες 

 
Οι ανήλικοι επιβάτες, χρειάζονται, όπως και όλοι οι επιβάτες, έγκυρο διαβατήριο 
ή δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Πέραν αυτών όμως, απαιτούνται επιπλέον 
έγγραφα. Ειδικότερα: 

Για ταξίδι ανήλικου ατόμου στο εσωτερικό / εξωτερικό 

• Χωρίς συνοδεία 

 



 

 

Στην περίπτωση που ταξιδεύουν μόνοι τους χωρίς συνοδεία κηδεμόνα, για να 
τους επιτραπεί να ταξιδέψουν, χρειάζονται επίσημο έγγραφο, με το γνήσιο της 
υπογραφής και από τους δύο γονείς ή νόμιμους κηδεμόνες τους και θεωρημένο 
στα ΚΕΠ, το οποίο να αναγράφει πως τους επιτρέπουν την έξοδο από τη χώρα, 
ή ταξίδι εντός αυτής. 

Για ταξίδι ανήλικου ατόμου στο εξωτερικό 

• Συνοδεία ενός γονέα 

Στην περίπτωση που ταξιδεύουν συνοδεία ενός εκ των δύο γονέων ή νόμιμων 
κηδεμόνων, χρειάζονται επίσημο έγγραφο υπογεγραμμένο από τον δεύτερο 
γονέα ή κηδεμόνα θεωρημένο στα ΚΕΠ. 

• Διαζύγιο με κοινή επιμέλεια 

Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση διαζυγίου με κοινή επιμέλεια ανηλίκου. 

• Διαζύγιο πλήρους κηδεμονίας 

Στην περίπτωση διαζευγμένων γονέων με πλήρη κηδεμονία του ενός επί του 
ανηλίκου, για να επιτραπεί στον ανήλικο να ταξιδέψει χρειάζεται και η απόφαση 
του δικαστηρίου εάν ταξιδεύει με τον νόμιμο κηδεμόνα του. Εάν ταξιδεύει μόνος, 
χρειάζεται τόσο η απόφαση του δικαστηρίου όσο και το επίσημο έγγραφο 
υπογεγραμμένο από τον νόμιμο κηδεμόνα του και θεωρημένο στα ΚΕΠ. 

• Απώλεια γονέα λόγω θανάτου 

Στην περίπτωση απώλειας γονέα λόγω θανάτου, ο ανήλικος χρειάζεται για να 
μπορέσει να ταξιδέψει τη ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, εάν ταξιδεύει 
συνοδεία του ζώντος. Εάν ταξιδεύει μόνος, πέραν της ληξιαρχικής πράξης  

 

θανάτου χρειάζεται και επίσημο έγγραφο υπογεγραμμένο από τον ζώντα 
κηδεμόνα και θεωρημένο στα ΚΕΠ. 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
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(υποχρεωτική εκ του νόμου) ,σε κάθε άλλη 
περίπτωση είναι εκκρεμή και δεν δύναται να σας 
προσφερθούν οι ταξιδιωτικές υπηρεσίες  

 
➢ 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 !!! 

 

 


