
 

 
 

 

Πανόραμα Κεντρικής 

Ευρώπης  
Πράγα - Βιέννη - Μπρατισλάβα – Βουδαπέστη –

Βελιγράδι-Νόβισαντ  

9 HMΕΡΕΣ / 7 ΝΥΧΤΕΣ  
 

‣ ΠΑΣΧΑ  
 

ΟΔΙΚΩΣ από Αθήνα 
 

 

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 ! 

 

Ημερομηνίες εκδρομής  

 
9ημ 09/04-17/04 & 15/04-23/04 

 
1η-2η ημέρα Αναχώρηση για Βελιγράδι - τακτοποίηση στο ξενοδοχείο –
Πρώτη γνωριμία με την πόλη  
 
Συγκέντρωση στο Σύνταγμα στις 21.00 (η τελική ώρα θα επιβεβαιωθεί με το 
ενημερωτικό της εκδρομής 48-72 ώρες προ αναχώρησης) και αναχώρηση 
Μετά τις ενδιάμεσες απαραίτητες στάσεις άφιξη στο Βελιγράδι (Η ώρα άφιξης 
εξαρτάται από την κίνηση που θα συναντήσουμε στο δρόμο και  στα  
 
 



 

σύνορα .Το ταξίδι είναι υπολογίζεται περίπου στις 14 
με 18 ώρες και πραγματοποιείται με δύο οδηγούς ) .Άφιξη στην πρωτεύουσα 
της Σερβίας και  
τακτοποίηση στα ξενοδοχεία .Το βραδάκι με τη βοήθεια του αρχηγού για όσους 
ενδιαφέρονται θα πραγματοποιηθεί μια πρώτη γνωριμία με την πόλη  
 
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 Βελιγράδι - Ξενάγηση πόλης – Βουδαπέστη - τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο  
 
Μετά το πρωινό μας θα γνωρίσουμε τη «λευκή πόλη», το Βελιγράδι Μεταξύ 
άλλων θα δούμε το σύμβολο της παλιάς πόλης, το φρούριο Καλεμέγκνταν, που 
είναι χτισμένο στη συμβολή των ποταμών Δούναβη και Σάββα και χτίστηκε στα 
χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ως οχύρωση για την προστασία από 
τους εχθρούς, τον Πύργο Nebosja, που ήταν η φυλακή και ο τόπος θανάτου του 
Ρήγα Φεραίου ,τις εκκλησίες Ruzica και Αγία Παρασκευή. Επίσης θα δούμε την 
πλατεία Δημοκρατίας, το Εθνικό Θέατρο, το περίφημο αρχοντικό της 
Πριγκίπισσας Ljubica, το πολυτελές  ξενοδοχείο “Hotel Moskva”, σήμα κατατεθέν 
της πόλης και φυσικά τον Άγιο Σάββα, τον μεγαλύτερο Ορθόδοξο ναό των 
Βαλκανίων. Το εσωτερικό του ναού είναι λίγο «ψυχρό», αλλά θα ανακαλύψετε 
στις γωνιές του, το παλιό ξυλόγλυπτο τέμπλο του ιερού του Αγίου Σάββα και 
εκπληκτικά ψηφιδωτά της σερβικής αγιογραφίας. Θα δούμε ακόμη, το Μνημειακό 
κέντρο του Τίτο αφιερωμένο στο μεγάλο ηγέτη, το Δημαρχείο και το Κοινοβούλιο. 
Αργότερα θα πάρουμε το δρόμο για τη Βουδαπέστη  .Άφιξη στην πρωτεύουσα 
της Ουγγαρίας και τακτοποίηση στα ξενοδοχεία   
 

4η ημέρα :Περιήγηση στα Παραδουνάβια Χωριά(Άγιος Ανδρέας) – 
Ξενάγηση πόλης - Budapest By Night - κρουαζιέρα στον ποταμό 
Δούναβη 
 

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση για το Szentendre (Άγιος 
Ανδρέας), παραδοσιακό χωριό της Ουγγαρίας. Περιπλανηθείτε στο χωριό των 
Καλλιτεχνών και των Καλών Τεχνών, όπως χαρακτηριστικά αποκαλείται ο Άγιος 
Ανδρέας, όπου μπορείτε να αγοράσετε κρύσταλλα, πορσελάνες και πολλά 
αναμνηστικά δώρα. Συνεχίζουμε για τον «Προμαχώνα των Ψαράδων» με τους 
κωνικούς πύργους όπου θα θαυμάσουμε την εκκλησία του Αγίου Ματθία και την 
υπέροχη θέα. (Η συνοικία του Πύργου και η Παλιά Πόλη έχουν πεζοδρομηθεί και  



 

 
 

 
επανέκτησαν την αρχική τους γοητεία. Στην περιοχή του λόφου του Πύργου, 
μπορεί κανείς να επισκεφτεί στον ελεύθερο του χρόνο, εκτός από το Ανάκτορο 
των Αψβούργων, το Μουσείο Ιστορίας της Βουδαπέστης, την κρήνη του Ματθία, 
το Θέαττρο του Πύργου, το Ανάκτορο Σάντορ αλλά και την Εθνική Πινακοθήκη 
Ουγγαρίας, όπου είναι συγκεντρωμένα τα πολυτιμότερα έργα ουγγρικής τέχνης. 
Περπατώντας την παλιά πόλη της Βούδας, σταθείτε στην οδό των Λόρδων, 
όπου παλιότερα έμεναν αριστοκράτες και έμποροι.). Στη συνέχεια αναχώρηση 
για τον λόφο Γκέλερτ με το πολεμικό μουσείο πρώην φρούριο του Αυστριακού 
στρατού όπου θα θαυμάσουμε τον Δούναβη και την πόλη από ψηλά. 
Συνεχίζουμε για την πλατεία Ηρώων με το μνημείο της Χιλιετηρίδας, όπου θα 
κάνουμε μια μικρή στάση . Στην ίδια περιοχή βρίσκονται επίσης ο Ζωολογικός 
κήπος και τα διάσημα λουτρά Σετσενι ,που σας προτείνουμε κάποια στιγμή να 
τα επισκεφτείτε. Θα θαυμάσουμε τη λεωφόρο Αντράσυ με τα καλοδιατηρημένα 
κτίρια, την Όπερα, τον Καθεδρικό Ναό του Άγιου Στεφάνου, το ογκώδες σε 
ρυθμό μπαρόκ Κοινοβούλιο και θα καταλήξουμε στην καρδιά της πόλης στην 
κεντρική πεζόδρομο Βάτσι Ούτσα. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο 
ξενοδοχείο μας το απόγευμα. Το Βράδυ σας προτείνουμε μία υπέροχη 
προαιρετική βόλτα στη νυχτερινή Βουδαπέστη «το Budapest By Night». 
Απολαύστε μία μοναδική περιήγηση στην φωταγωγημένη πόλη που θα 
ολοκληρωθεί με μια κρουαζιέρα στον ποταμό Δούναβη (με ξενάγηση και ένα 
ποτήρι σαμπάνια ή κρασί) για να θαυμάσετε εν πλω τα φωταγωγημένα κτίρια 
της πόλης με την μακροχρόνια ιστορία και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά.  

5η ημέρα Βουδαπέστη  – Βιέννη (Ξενάγηση πόλης) – Πράγα 330χλμ– 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο  

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Αυστρίας 
,την αυτοκρατορική Βιέννη, όπου θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση πόλης. Θα 
θαυμάσουμε μεταξύ άλλων ,το ανάκτορο Μπελβεντέρε, του Ευγενίου της 
Σαβοΐας, σήμερα γκαλερί και Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, θα περιηγηθούμε με 
το λεωφορείο στην περίφημη Ρίνγκ Στράσσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου) 
όπου θα δούμε το Ανάκτορο του Χόφμπουργκ, τα δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της 
Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το Πανεπιστήμιο, το τετράγωνο των Μουσείων, το 
Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Όπερα, τους 
Ναούς του Καρόλου του Βορομαίου και την Φότιφ Κίρχε. Έπειτα θα δούμε το 
παλάτι του Σένμπρουν με τους υπέροχους κήπους, θερινά ανάκτορα της Μαρίας 
Θηρεσίας και στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην ελληνική γειτονιά με την 
ελληνορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας και θα καταλήξουμε στον Καθεδρικό 
Ναό του Αγίου Στεφάνου. Χρόνος ελεύθερος στην μελωδική πόλη. Έπειτα 
αναχώρηση για την χρυσή πόλη των 100 πύργων το σημαντικότερο  



 

 
Αρχιτεκτονικό μνημείο της Ευρώπης, την Πράγα. Άφιξη , τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη.  

6η ημέρα Πράγα - Ξενάγηση Καστρούπολης - Παλιάς πόλης – 
Κρουαζιέρα Μολδάβα   

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση για το Κάστρο της Πράγας ,οπου 
βρίσκεται στη συνοικία Χρατσάνι και είναι ένα από τα μεγαλύτερα και 
παλαιότερα κάστρα του κόσμου και η αρχαιότερη έδρα των Τσέχων Βασιλέων. 
Σήμερα είναι η έδρα του προέδρου της Δημοκρατίας, ιστορικό και πολιτιστικό 
κέντρο της πόλης και του κράτους. Θα θαυμάσουμε τον Καθεδρικό Ναό του 
Βίττου , το πνευματικό σύμβολο των Τσέχων και το πιο χαρακτηριστικό ορόσημο 
του Κάστρου. Επίσης θα δούμε τη Βασιλική του Αγίου Γεωργίου και τη 
βιβλιοθήκη του Στάχοβ. Στη συνέχεια να διαβείτε στο χρυσό δρομάκι ή δρόμο 
των Αλχημιστών με ιστορικά σπίτια που εκθέτουν μεσαιωνικές πανοπλίες και 
πωλούν τουριστικά σουβενίρ. Επίσης στην πύλη του κάστρου κάθε ώρα 
συγκεντρώνεται κόσμος για να δει την αλλαγή της φρουράς. Έπειτα θα 
συνεχίσουμε την ξενάγησή μας με τη Μάλα Στράνα (Malá Strana) που είναι μια 
από τις παλαιότερες ιστορικές συνοικίες της Πράγας. Θα περιδιαβούμε στα 
γραφικά δρομάκια όπου θα θαυμάσουμε τα παλιά κτήρια ,τις εκκλησίες , τη 
λιθόστρωτη μπαρόκ πλατεία και το σήμα κατατεθέν της, την εκκλησία του Αγίου 
Νικολάου. Θα συνεχίσουμε τη ξενάγηση μας περνώντας στην απέναντι όχθη, 
διασχίζοντας τη μεσαιωνική, λιθόστρωτη Γέφυρα του Καρόλου, που ονομάζεται 
και «λεωφόρος των αγαλμάτων», από τα 30 αγάλματα αγίων και ηγεμόνων που 
την στολίζουν από τη μία άκρη έως την άλλη. Ακόμα θα δούμε την Εβραϊκή 
συνοικία (Γιόσεφοφ) όπου έχουν απομείνει μόνο έξι συναγωγές , το παλιό 
κοιμητήριο και το παλιό εβραϊκό Δημαρχείο. Θα τελειώσουμε τη ξενάγησή μας 
σήμερα με την Παλιά Πόλη (Staré Mesto) όπου θα δούμε τη μεγάλη Πλατεία με 
το άγαλμα του Γιαν Χους και γύρω της το Παλαιό Δημαρχείο , το Αστρονομικό 
Ρολόι και τέλος τον Πύργο της Πυρίτιδας . Τέλος για όσους επιθυμούν, θα 
επιβιβαστούμε από την όχθη της «Μικρής πλευράς» σε καραβάκι όπου θα 
ακολουθήσει 2ωρη κρουαζιέρα.  

7η ημέρα Πράγα – Μπρατισλάβα Ξενάγηση πόλης  – Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο  

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Σλοβακίας, 
την πόλη που χτυπάει η καρδιά της χώρας , την  Μπρατισλάβα. Άφιξη στην μία 
από τις νεότερες σήμερα πρωτεύουσες της Ευρώπης και ξενάγηση στην πόλη. 
Θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της γοητευτικής παραδουνάβιας γνωστής 
πανεπιστημιούπολης θαυμάζοντας τα μεσαιωνικά κτίσματα, τον καθεδρικό ναό,  
 



 

 
 

τα κυβερνητικά μέγαρα, το πανεπιστήμιο, το Δημαρχείο και την παλιά πύλη του 
Αγ.Μιχαήλ. Έπειτα τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος .  

 
8η ημέρα Μπρατισλάβα – Νόβισαντ – Κρούσεβατς – Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο 
 

Αφού απολαύουμε το πρωινό μας στα ξενοδοχείο μας θα ξεκινήσουμε  για το 
Νόβισαντ, την πρωτεύουσα της Βοϊβοντίνα και 2η μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας. 
Αποτελεί οικονομικό κέντρο και είναι ιδιαίτερα γνωστή για το πανεπιστήμιο της. 
Είναι χτισμένη στις όχθες του Δούναβη και ιδρύθηκε για να εξυπηρετεί ως 
ενδιάμεση στάση στις εμπορικές συναλλαγές. Στην περιήγησή μας θα δούμε το 
κάστρο Petrovaradin, με ωραία θέα στον ποταμό Δούναβη, την πλατεία 
Slobodan, τον καθεδρικό ναό, το Δημαρχείο και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στον 
κεντρικό πεζόδρομο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την επαρχιακή πόλη 
Stremsi karlovsi, η οποία βρίσκεται μόλις 5 χλμ. από την πόλη και θα έχουμε την 
ευκαιρία να δούμε την ιστορική έδρα του Πατριαρχείου και τον καθεδρικό ναό  
του Αγίου Νικολάου. Πρόκειται για ένα τόπο με ιδιαίτερη πνευματική και 
πολιτιστική αξία δεδομένου ότι εκεί κυκλοφόρησε το πρώτο λογοτεχνικό 
περιοδικό του κόσμου. Κατά την διάρκεια της επιστροφής μας στο Βελιγράδι θα 
απολαύσουμε μια εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς διαδρομή.Άφιξη στο 
Κρούσεβατς το βράδυ και τακτοποίηση στα δωμάτια μας  

 
9η Ημέρα: Κρούσεβατς – Αθήνα  
 

Μετά το πρωινό, αφήνουμε την Σερβία και ξεκινάμε το ταξίδι της επιστροφής μας 
για τον συνοριακό σταθμό των Ευζώνων. Έλεγχος των ταξιδιωτικών μας 
εγγράφων και συνεχίζουμε για την Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και 
φαγητό. Άφιξη το βράδυ και τέλος της εκδρομής. 

 
Η τελική ώρα θα επιβεβαιωθεί με το ενημερωτικό της εκδρομής 

48-72 ώρες προ αναχώρησης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

Τα παραπάνω ξενοδοχεία είναι ενδεικτικά  
ποιότητα και τοποθεσίας 

 
Στην τιμή περιλαμβάνονται:  
  

• Μεταφορά με σύγχρονα λεωφορεία με δύο επαγγελματίες οδηγούς 
• Εφτά (7)διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία με πρωινό  
• Έμπειρος συνοδός - αρχηγός του γραφείου μας 
• Περιηγήσεις-ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 
• 24ώρη εξυπηρέτηση από το συνοδό μας καθ’ όλη τη διάρκεια της 

εκδρομής 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

 
Δεν Περιλαμβάνονται: 
  

• Δημοτική φόροι & Check Point πόλεων 20€ το άτομο 
• Κρουαζιέρα στον Δούναβη & στο Μολδάβα(15€ με ποτό ή αναψυκτικό και 

28€ με φαγητό) 
• Δείπνο με τοπικό παραδοσιακό πρόγραμμα στα Τσιγγάνικα Βιολιά (35€-

40€ ) 
• Παράσταση Μαύρου Θεάτρου (25€ - 30€ ανάλογα την παράσταση) 
• Είσοδοι σε μουσεία ,αξιοθέατα ,επισκέψιμους χώρους 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

 
*Στις προαιρετικές δραστηριότητες (Κρουαζιέρες ,Θέατρα, 

Τσιγγάνικα Βιολιά ,κτλ)δεν είναι υποχρεωτικό να συμμετέχετε 
 

Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης 9ημέρες  

9ημ 09/04-17/04 & 15/04-23/04 

Ξενοδοχεία Διατροφή 
Early 

booking 
Κανονική 

Τιμή 
Παιδική Τιμή Επιβάρυνση 

μονόκλινου 

Βελιγράδι –  Belgrade City 4* 
Μπρατισλάβα – Bratislava 4* 

Πράγα – Step Wellness & Spa 4* 
Βουδαπέστη –  Εxpo 4* 

Κρούσεβατς – 4* 

Πρωινό 469€ 489€ 359€   + 158€ 



 

 
 

 Σημαντικές σημειώσεις : 
 

• Δεν είναι υποχρεωτικό να συμμετέχετε στις προαιρετικές δραστηριότητες  

• Η πραγματοποίηση προαιρετικών εκδρομών προϋποθέτει ελάχιστο 
αριθμό συμμετοχών  

• Πληρώστε έως 12 άτοκες δόσεις το ταξίδι σας με την πιστωτική σας 
κάρτα  

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

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

• Σε περίπτωση αύξησης των τιμών εισόδου σε μουσεία ή θεάματα 
,επίναυλους καυσίμων ή δημοτικών φόρων κτλ, η αύξηση επιβαρύνει τον 
πελάτη  

• Η πραγματοποίηση της εκδρομής προϋποθέτει ελάχιστο αριθμό 
συμμετοχών 

• 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(Εξαιρούνται τα σώματα ασφαλείας και οι στρατιωτικοί .Τα 
ταξιδιωτικά έγγραφα είναι πάντα προσωπική ευθύνη του ταξιδιώτη) 

• Μην επιλέγετε ξενοδοχείο μόνο λόγο τιμής ,αλλά σύμφωνα με τις ανάγκες 
σας Συμβουλευτείτε μας 

• 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   

• 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. 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  



 

 

 

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 72-48 ώρες .Το πρόγραμμα είναι το αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα μας  

 
Καλύψεις Ταξιδιωτικής ασφάλειας : (προαιρετικά) 
 
✓ Επιστροφή χρημάτων 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. 

 
 

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 

την 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. 


