
 
 

 

Παρίσι ,«η πόλης του φωτός» 4,5,6 ημ. Κάθε 

εβδομάδα , «Go Light & Smart » , από 

Θεσσαλονίκη 

 
1η ημέρα Αναχώρηση για Παρίσι – Ξενάγηση πόλης – Paris by night 
(προαιρετικά) 

 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για τη Γαλλική πρωτεύουσα. 
Άφιξη και μεταφορά στο ξενοδοχείο μας για να αφήσουμε τις αποσκευές μας 
.(Check in 15.00). Ραντεβού με τον ξεναγό μας σε κεντρικό σημείο της πόλης και 
έναρξη της ξενάγησή μας .Θα επισκεφτούμε εξωτερικά την Παναγία των 
Παρισίων, το ιστορικό πανεπιστήμιο της Σορβόνης, το Πάνθεον ,θα θαυμάσουμε 
τα ανάκτορα του Λουξεμβούργου, τον Άγιο Σουλπίκιο και θα οδηγηθούμε στη 
γειτονιά Σαιν Ζερμαίν με τα δημοφιλή καφέ ντε Μαγκό και ντε Φλορ, αλλά και το 
ναό του Αγίου Γερμανού. Θα περάσουμε από το μουσείο Ορσαί, το Μέγαρο των 
Απομάχων, τον τάφο του Ναπολέοντα Α’, κατευθυνόμενοι στον Πύργο του Άιφελ. 
Θα δούμε ακόμα την Αψίδα του θριάμβου, το Γαλλικό Κοινοβούλιο, τον οβελίσκο 
του Λούξορ, τις μπαρόκ Φοντάνες του Μπερνίνι, τους κήπους του Κεραμικού. Θα 
περάσουμε από το Ναό της Αγίας Μαγδαληνής και την Όπερα Γκαρνιέ, την 
Εθνική Ακαδημία της Μουσικής και την Πλατεία Βαντόμ. Xρόνος ελεύθερος στο 
ιστορικό κέντρο για καφέ και φαγητό . Για το βράδυ όσοι επιθυμούν 
προαιρετικά, μπορούν να συμμετέχουν στο Paris By Night Τour για να 
θαυμάσουμε τη μοναδική πόλη, φωταγωγημένη. (Προϋποθέτει ελάχιστη 
συμμετοχή για την πραγματοποίηση).Θα απολαύσουμε μια μαγευτική 
κρουαζιέρα στο Σηκουάνα και στη συνέχεια θα δούμε τα κυριότερα αξιοθέατα 
της πόλης και θα ανακαλύψουμε τη μυστηριακή ατμόσφαιρα στο εορταστικό 
βραδινό Παρίσι . Μεταξύ άλλων, θα δούμε το στολισμένο Δημαρχείο της πόλης 
και την φωταγωγημένη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων . Στη συνέχεια θα 
ακολουθήσει ανάβαση στο ψηλότερο φυσικό σημείο της πόλης, το λόφο της 
Μονμάρτης, όπου κυριαρχεί η βασιλική Σακρ Κερ, η πλατεία των υπαίθριων 
ζωγράφων και η οικία του Σαλβατόρ Νταλί, γνωρίζοντας ένα μέρος της 
νυχτερινής ζωής της πόλης που δεν κοιμάται ποτέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

 
Σημείωση : Σε περίπτωση που η άφιξη μας είναι απογευματινή λόγω 
πτήσεων ,η ξενάγηση μας θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα 



 

2η ημέρα Παρίσι –– Ξενάγηση στο Μουσείο του Λούβρο 
 

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας !Σήμερα θα γνωρίσουμε ένα από τα πια σπουδαία 
μουσεία του κόσμου .Ραντεβού έξω από το Λούβρο, όπου θα μας συναντήσει 
ο επίσημος έλληνας ξεναγός μας για ένα ταξίδι στο χρόνο και την τέχνη . Εκεί 
μαζί με τα άλλα εκθέματα, μας περιμένουν οι τρεις Βασίλισσες του παλατιού, η 
Αφροδίτη της Μήλου, η Νίκη της Σαμοθράκης και η αινιγματική Τζοκόντα του 
Λεονάρντο Ντα Βίντσι.   Με   περισσότερα   από   30   χιλιάδες   εκθέματα, 
το Λούβρο είναι από μόνο του μια Μέκκα τουριστικής προσέλευσης Την ίδια 
στιγμή, διάσημοι πίνακες της Αναγέννησης, έργα του νεοκλασικισμού και του 
ρομαντισμού περιμένουν να πάρουν το μερίδιο θαυμασμού που τους αναλογεί 
στην ξενάγησή μας.Το απόγευμα σας προτείνουμε μια βόλτα στην πανέμορφη, 
φωταγωγημένη με εκατομμύρια φωτάκια, Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων ή 
προαιρετική διασκέδαση σε ένα από τα διεθνούς φήμης καμπαρέ Λίντο η 
Μουλέν Ρουζ. (Εισιτήρια για το Λούβρο με επίσημη Ελληνόφωνη ξεναγό και 
ακουστικά: 30 € ενήλικας 

 
3η ημέρα Παρίσι –– Περιήγηση πόλης- Πλατεία Βαστίλης Συνοικία Μαραί – 
Συνοικία Λατίνων (προαιρετικά) 

 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας !Σήμερα θα περιηγηθούμε προαιρετικά σε ένα πολύ 
όμορφο και σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της πόλης, την Πλατεία της 
Βαστίλης. Σύμβολο της αυθαιρεσίας και της καταπίεσης, κατελήφθη από τον 
επαναστατημένο λαό του Παρισιού στις 14 Ιουλίου 1789. Ο διοικητής της, Λονέ, 
είχε διατάξει να πυροβολήσουν κατά του πλήθους που την πολιορκούσε. Η 
ημερομηνία της πτώσης της Βαστίλης, που σήμαινε για τη Γαλλία το τέλος της 
βασιλικής αυθαιρεσίας, καθιερώθηκε από το 1880 ως εθνική γιορτή της Γαλλίας. 
Στη συνέχεια θα περιπλανηθούμε στην πανέμορφη συνοικία Μαραί που 
περικλείει την πλατεία Βοζ με το σπίτι του Βίκτωρος Ουγκώ και θα καταλήξουμε 
στην συνοικία των Λατίνων. Δαιδαλώδη δρομάκια, αμέτρητες μπιστρώ και 
καφετέριες συνθέτουν ένα μοναδικό μποέμ σύνολο. Η γειτονιά αυτή φιλοξένησε 
τους μεγαλύτερους διανοούμενους της εποχής η οποίοι απολάμβαναν τον καφέ 
τους στα διάσημα μαγαζιά της περιοχής. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στον 
φημισμένο ναό του Αγίου Σουλπικίου. Η κατασκευή του ναού χρονολογείται από 
το 13ο αιώνα, ενώ το νέο κτίριο θεμελιώθηκε το 1646 και μετά από εργασίες 140 
ετών ολοκληρώθηκε, με τη διώροφη πρόσοψη και τις τρεις κιονοστοιχίες να 
συνιστούν το επίκεντρο της προσοχής στη συνολική αισθητική. Ο Μαρκήσιος 
ντε Σαντ και ο ποιητής, Κάρολος Μποντλέρ βαφτίστηκαν εδώ ενώ έγινε κι ο 
γάμος του Βίκτωρος Ουγκώ με την Αντέλ Φουσέ. Το 1727 ο Languet de Gergy, 
ιερέας του ναού, έδωσε εντολή στον Henry Sully, κατασκευαστή ωρολογίων και 
αστρονόμο, να φτιάξει ένα ηλιακό ρολόι ώστε να μπορεί να υπολογίζει το Πάσχα 
και τις ισημερίες. Αυτή η μεσημβρινή γραμμή από ορείχαλκο τοποθετήθηκε κατά 



 
 

μήκος του δαπέδου και έφτασε μέχρι επάνω σε ένα λευκό μαρμάρινο οβελίσκο, 
περίπου έντεκα μέτρα ύψος, στην κορυφή του οποίου βρίσκεται μια σφαίρα με 
ένα σταυρό 

4η ημέρα Παρίσι – Προαιρετική Ημερήσια εκδρομή στη Disneyland 
 

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και με όσους το επιθυμούν θα αναχωρήσουμε για τη 
Disneyland. Ζήστε για λίγο στην εποχή του Φαρ Ουέστ με τα ποταμόπλοια και τα 
φαράγγια, επισκεφθείτε το νησί των πειρατών με τους θησαυρούς. Επισκεφθείτε 
τον μαγικό κόσμο της Ωραίας Κοιμωμένης, της Χιονάτης και των 7 νάνων, του 
Πινόκιο και του Πήτερ Παν. Ταξιδέψτε στο Visionarium με τον Ιούλιο Βερν, 
ριψοκινδυνέψτε ένα ταξίδι μεταξύ μετεωριτών και διαστημοπλοίων στο Star Tour. 
Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Παρίσι. Χρόνος ελεύθερος στη διάθεση σας 
για καφέ και γεύμα εξ’ ιδίων. (Είσοδος στην Disneyland: 95€ ενήλικας/85€ 
παιδί κάτω των 12 ετών το ένα πάρκο. Μεταφορά από/προς Πάρκο + 25€ 
έως 35€,ανάλογα τη συμμετοχή ) 

 
5η ημέρα Παρίσι - Ολοήμερη προαιρετική εκδρομή στη Νορμανδία (Ντοβίλ 
– Τρουβίλ – Ονφλέρ) (240 + 240 χλμ.) 

 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και θα ακολουθήσει ολοήμερη εκδρομή στην 
υπέροχη Νορμανδία. Πρώτος μας σταθμός η παραμυθένια Ντoβίλ, γνωστή ως 
«Μονακό του Βορρά», παλιό αριστοκρατικό θέρετρο όπου σώζονται εξαίσια 
σπίτια. Περπατήστε στα γραφικά σοκάκια της πόλης και επισκεφθείτε την 
σκεπαστή αγορά της Ντοβίλ όπου κανείς μπορεί να βρει τοπικά προϊόντα. Τέλος 
σας συνιστούμε μια φωτογραφία στην διάσημη παραλία της πόλης όπου έχουν 
γυριστεί πολλές γαλλικές και διεθνείς ταινίες. Στην συνέχεια επιβίβαση στο 
πούλμαν και διασχίζοντας την Τρουβίλ, αγαπημένη πόλη των ιμπρεσιονιστών, 
θα πάρουμε την Cote Fleurie, μέσα από μια καταπράσινη διαδρομή και θα 
φθάσουμε στο παλιό ψαράδικό χωριό των Βίκινγκς, την Honfleur, μία ιστορική 
περιοχή αμφιθεατρικά χτισμένη γύρω από το λιμανάκι, σημείο εκκίνησης όλων 
των μεγάλων θαλασσοπόρων της Γαλλίας. Χρόνος ελεύθερος για αγορές, 
φαγητό και καφέ. Επιστροφή στο Παρίσι. (Προαιρετική εκδρομή στη 
Νορμανδία: 75 € ενήλικας / 35 € παιδί ) (Προϋποθέτει ελάχιστη συμμετοχή 
για την πραγματοποίηση). 

 

6η ημέρα Παρίσι ελεύθερος χρόνος – Πτήση επιστροφής 

 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και απολαύστε την ελεύθερη ημέρα σας στο Παρίσι. 
Σήμερα μπορείτε να γνωρίσετε τη γοητευτική αγορά του Παρισιού. Αξίζει να 
επισκεφθείτε τα πολυκαταστήματα Galleries Lafayette και Printemps 



 
 

 

αξιοποιώντας και τις εκπτωτικές κάρτες που σας έχουμε δώσει. Οι βιτρίνες τους 
είναι τόσο εντυπωσιακά στολισμένες που θυμίζουν πανέμορφο θεατρικό 
σκηνικό, με ζωηρά χρώματα και κινούμενες φιγούρες! Στο εσωτερικό των 
Galleries Lafayette θαυμάστε το εντυπωσιακό πανύψηλο χριστουγεννιάτικο 
δέντρο που στολίζει το εσωτερικό του κτιρίου από κάτω έως την 
κορυφή!Εναλλακτικά περιπλανηθείτε στην γοητευτική περιοχή Μαραί (Marais) 
στη δεξιά όχθη του Σηκουάνα. Εκεί βρίσκεται το μοντέρνο και διάσημο Centre 
Georges Pompidou (ή αλλιώς Beaubourg), το Μουσείο Σύγχρονης & Μοντέρνας 
Τέχνης. Στους 3 πρώτους ορόφους φιλοξενείται βιβλιοθήκη, ενώ το Μουσείο 
Μοντέρνας Τέχνης βρίσκεται στον τέταρτο και πέμπτο όροφο. Εκθέτονται έργα 
των Πικάσο, Νταλί Καντίνσκι και πολλών άλλων, ενώ στην μπουτίκ θα βρείτε 
πολλά αντικείμενα για αναμνηστικά και δώρα. Περπατώντας στα γραφικά 
σοκάκια θα δείτε κάποια από τα παλαιότερα κτίρια και αρχοντικά που σώζονται 
στο Παρίσι, με κατεύθυνση στην αριστοκρατική Πλατεία των Βοσγίων, όπου 
βρίσκεται το σπίτι του Βίκτωρος Ουγκώ. Εκεί θα βρείτε όμορφα καφέ, υπέροχους 
κρυφούς κήπους και πρωτοποριακές γκαλερί. Αργότερα μεταφορά στο 
αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής 

 
 
 
 

Ένας προορισμός – 3 προγράμματα 
✓ Go Light – Οργανωμένη Εκδρομή: To πακέτο περιλαμβάνει αεροπορικά 

εισιτήρια οικονομικής θέσης ,διαμονή με πρωινό ,ξενάγηση πόλης ,μεταφορά 

από/προς αεροδρόμιο ,ασφάλεια αστικής ευθύνης (το πρόγραμμα 

πραγματοποιείται από 2 άτομα και άνω) 

 

✓ Smart – Οργανωμένη Εκδρομή:: To πακέτο περιλαμβάνει αεροπορικά 

εισιτήρια οικονομικής θέσης ,διαμονή με πρωινό , ξενάγηση πόλης ,ξενάγηση 

Μουσείο Λούβρου μεταφορά από/προς αεροδρόμιο ,ασφάλεια αστικής 

ευθύνης (το πρόγραμμα πραγματοποιείται από 6 άτομα και άνω) ( κόστος + 

50€ το άτομο από το πρόγραμμα Go Light) 

 

✓ Ατομικό Πακέτο: To πακέτο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής 
θέσης ,διαμονή με πρωινό ,ασφάλεια αστικής ευθύνης(κόστος - 125€ το 

άτομο από το πρόγραμμα Go Light) 



 

 

 

 

Ενδεικτικά δρομολόγια 
 

4ημέρες κάθε Σάββατο από 10/09 έως 22/10 
Θες/νίκη – Παρίσι 06.30-08.35 
Παρίσι – Θες/νίκη 20.20-00.10 

 

4ημέρες κάθε Παρασκευή από 04/11 έως 19/12 και από 06/01-17/03 
Θες/νίκη – Παρίσι 09.05-11.10 
Παρίσι – Θες/νίκη 12.00-13.05 

 

5ημέρες κάθε Τρίτη από 13/09 έως 18/10 
Θες/νίκη – Παρίσι 17.50-19.55 
Παρίσι – Θες/νίκη 16.35-20.25 

 

5ημέρες κάθε Κυριακή από 30/10 έως 18/12 και από 08/01 έως 19/03 
Θες/νίκη – Παρίσι 06.00-08.05 
Παρίσι – Θες/νίκη 16.35-20.25 

 

6ημέρες κάθε Τρίτη από 15/09 έως 20/10 
Θες/νίκη – Παρίσι 09.10-11.15 
Παρίσι – Θες/νίκη 20.20-00.10 

 

6ημέρες κάθε Κυριακή από 30/10 έως 18/12 και από 08/01 έως 19/03 
Θες/νίκη – Παρίσι 06.00-08.05 
Παρίσι – Θες/νίκη 12.00-15.45 

 

*Υπάρχει δυνατότητα επιπλέον αναχωρήσεων με συνδυασμό διαφορετικών 
αεροπορικών εταιριών 



 

 
 

 

Σημαντικές σημειώσεις : 

• To συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι οργανωμένη εκδρομή που πραγματοποιείται σε 
ολιγομελή group 

• Για την κράτηση σας απαιτείται 50% προκαταβολή και εξόφληση 15ημέρες προ 
αναχώρησης 

• Δύο ημέρες προ αναχώρησης λαμβάνετε ενημερωτικό εκδρομής με τις κάρτες 
επιβίβασης, το Voucher του ξενοδοχείου και τα τηλέφωνα των συνεργατών μας που 
θα σας εξυπηρετήσουν στο προορισμός μας 

• Η σειρά και η ώρα των ξεναγήσεων σας ανακοινώνεται με το ενημερωτικό της 
εκδρομής 

• Οι παραπάνω τιμές έχουνε κοστολογηθεί με οικονομικούς αεροπορικούς ναύλους και 
προϋποθέτουν έγκαιρη κράτηση .Σε περίπτωση αύξησης τιμών, θα υπάρχει 
επιβάρυνση τιμής .Ελέγξτε διαθεσιμότητα με τους πωλητές μας 

• Tα προτεινόμενα ξενοδοχεία είναι ενδεικτικά ποιότητας και τοποθεσίας 

• Η μεταφορά από/προς το αεροδρόμιο, η ξενάγηση πόλης και μουσείου του Λούβρου 
πραγματοποιούνται ακόμα και με δύο άτομα 

• Δεν είναι υποχρεωτικό να συμμετέχετε στις προαιρετικές δραστηριότητες 
• Η πραγματοποίηση προαιρετικών εκδρομών προϋποθέτει ελάχιστο αριθμό 

συμμετοχών και η τελική τιμή διαμορφώνεται βάση συμμετοχής 

• 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 

 
 

 



 

 
 

 

4ημέρες – 3 διανυχτερεύσεις 
Οι παρακάτω τιμές αφορούν το πρόγραμμα Go light 

To Smart έχει επιβάρυνση + 50€ το άτομο 
To Ατομικό πρόγραμμα έχει μείωση - 125€ το άτομο 
Επιβάρυνση με πτήσεις της Aegean + 100€ το άτομο 

 

Ξενοδοχεία Early Booking 
 

Κανονικές Τιμές 
Παιδί 
2-12 

Φόροι αερ & επίναυλοι 
καυσίμων : 145 € 

ibis Paris 17 

Clichy-Batignolles 3* 

 
325€ 

 
415€ 

 

259 € 

 

 
Novotel Suites Paris 

Montreuil Vincennes 4* 

 
355€ 

 
445€ 

 
1ο παιδι 

245 € 
2ο παιδι 

295 € 

 

 
ibis Paris Grands 

Boulevards Opéra 3* 

 
375€ 

 
465€ 

 
 

329 € 

 

    
*Επιβάρυνση μονόκλινου + 

40%  

Best Western Hôtel 

Ronceray-Opéra 3* 

 
395€ 

 
485€ 

 

.- 

 
Mercure Opera Garnier 

Hotel & Spa 4* 

 

415€ 

 

505€ 

 

 
399 € 

 

 

Novotel Paris Centre 

Tour Eiffel 4* 

 
439€ 

 
529€ 

 

399 € 

 



 

 

 

 

5ημέρες – 4 διανυχτερεύσεις 
Οι παρακάτω τιμές αφορούν το πρόγραμμα Go light 

To Smart έχει επιβάρυνση + 50€ το άτομο 
To Ατομικό πρόγραμμα έχει μείωση - 125€ το άτομο 
Επιβάρυνση με πτήσεις της Aegean + 100€ το άτομο 

 

Ξενοδοχεία Early Booking 
 

Κανονικές Τιμές 
Παιδί 
2-12 

Φόροι αερ & επίναυλοι 
καυσίμων : 145 € 

ibis Paris 17 
Clichy-Batignolles 3* 

 
365€ 

 
455€ 

 

279 € 

 

 
Novotel Suites Paris 

Montreuil Vincennes 4* 

 
399€ 

 
489€ 

 
1ο παιδι 

265 € 
2ο παιδι 

305 € 

 

 
ibis Paris Grands 

Boulevards Opéra 3* 

 
425€ 

 
515€ 

 
 

349 € 

 

    
*Επιβάρυνση μονόκλινου + 

40%  

Best Western Hôtel 

Ronceray-Opéra 3* 

 
455€ 

 
545€ 

 

.- 

 
Mercure Opera Garnier 

Hotel & Spa 4* 

 

475€ 

 

565€ 

 

 
409 € 

 

 

Novotel Paris Centre 

Tour Eiffel 4* 

 
499€ 

 
589€ 

 

409 € 

 



 

 

 

6ημέρες – 5 διανυχτερεύσεις 
Οι παρακάτω τιμές αφορούν το πρόγραμμα Go light 

To Smart έχει επιβάρυνση + 50€ το άτομο 
To Ατομικό πρόγραμμα έχει μείωση - 125€ το άτομο 
Επιβάρυνση με πτήσεις της Aegean + 100€ το άτομο 

 

Ξενοδοχεία Early Booking 
 

Κανονικές Τιμές 
Παιδί 
2-12 

Φόροι αερ & επίναυλοι 
καυσίμων : 145 € 

 

ibis Paris 17 

Clichy-Batignolles 3* 

 
405€ 

 
500€ 

 

299 € 

 

 
Novotel Suites Paris 

Montreuil Vincennes 4* 

 
449€ 

 
539€ 

 
1ο παιδι 

285 € 
2ο παιδι 

325 € 

 

 
ibis Paris Grands 

Boulevards Opéra 3* 

 
485€ 

 
575€ 

 
 

369 € 

 

    
*Επιβάρυνση μονόκλινου + 

40%  

Best Western Hôtel 

Ronceray-Opéra 3* 

 
505€ 

 
600€ 

 

.- 

 
Mercure Opera Garnier 

Hotel & Spa 4* 

 

545€ 

 

635€ 

 

 
429 € 

 

 

Novotel Paris Centre 

Tour Eiffel 4* 

 
559€ 

 
649€ 

 

429 € 

 



 

ΟΣΟ ΝΩΡΊΤΕΡΑ!!! ΤΟΣΟ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ!!! 

Περιορισμένος αριθμός θέσεων «EARLY BOOKING» 

 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης για το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Παρίσι – 
Θεσσαλονίκη με την Aegean / Ryanair /Transavia,ανάλογα την επιλογή σας 

• Αποσκευή καμπίνας 10 ή 8 κιλών ανά άτομο & μικρή τσάντα να χωρά κάτω από το 
κάθισμα, ανάλογα την αεροπορική εταιρεία που θα ταξιδέψετε 

• Διαμονή με πρωινό στο ξενοδοχείο της επιλογής σας 

• Μεταφορά από / προς αεροδρόμιο Παρισιού 

• Ξενάγηση πόλης με επίσημο έλληνα ξεναγό 

• Ξενάγηση στο Λούβρο με επίσημο έλληνα ξεναγό ,στο πρόγραμμα Smart 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 
 

Δεν Περιλαμβάνονται: 
 

• Φόροι αεροδρομίου 145€ 

• Επιπλέον αποσκευές 

• Είσοδοι σε μουσεία ,αξιοθέατα ,επισκέψιμους χώρους 

• Δημοτικοί φόροι ,οι οποίοι καταβάλλονται επί τόπου 

• Προαιρετική εκδρομές & ξεναγήσεις 

 

Παρακαλώ όπως διαβάσετε με προσοχή και τα παρακάτω 
 

Σημαντικές σημειώσεις : 
• Οι παραπάνω τιμές έχουνε κοστολογηθεί με οικονομικούς αεροπορικούς ναύλους και 

προϋποθέτουν έγκαιρη κράτηση .Σε περίπτωση αύξησης τιμών, θα υπάρχει 
επιβάρυνση τιμής .Ελέγξτε διαθεσιμότητα με τους πωλητές μας 

• Tα προτεινόμενα ξενοδοχεία είναι ενδεικτικά ποιότητας και τοποθεσίας 

• Η μεταφορά από/προς το αεροδρόμιο και η ξενάγηση πόλης πραγματοποιούνται 
ακόμα και δύο άτομα μόνα 

• Δεν είναι υποχρεωτικό να συμμετέχετε στις προαιρετικές δραστηριότητες 

• Η πραγματοποίηση προαιρετικών εκδρομών προϋποθέτει ελάχιστο αριθμό 
συμμετοχών και η τελική τιμή διαμορφώνεται βάση συμμετοχής 

• 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 



 

 

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 
*Λόγο των συνεχόμενων ανατιμήσεων των αεροπορικών ναύλων ,ενδέχεται οι τιμές στο online 
σύστημα κρατήσεων να μην ισχύουν και να υπάρχει αύξηση τιμής .Η τελική τιμή 
επιβεβαιώνεται με τη σύμβαση συμμετοχής .Σε κάθε περίπτωση αν η τιμή που κλείσατε την 
εκδρομή ,με την τελική τιμή είναι άλλη σας επιστρέφονται άμεσα η προκαταβολή σας 

 
➢ 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 

➢ Τις κάρτες επιβίβασης (check in) τις λαμβάνουνε 48-24 ώρες προ πτήσεων 
 

Καλύψεις Ταξιδιωτικής ασφάλειας : (προαιρετικά) 
✓ 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. 


