
 

 

 

Μικρό Πανόραμα 

Δυτικών Βαλκανίων  

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

ΟΔΙΚΩΣ από Θεσσαλονίκη και από Βόλο, Λάρισα, 

Κατερίνη, Κοζάνη, Βέροια & Καβάλα 

 
Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη στις 21.00 

 

 

Ημερομηνίες εκδρομής  
22/02-27/02 & 21/03-26/03 &12/04-17/04&18/04-23/04 

 
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- 2ηημέρα: Αναχώρηση για το Ζάγκρεμπ – Πρώτη γνωριμία με την 
πόλη  – τακτοποίηση στα ξενοδοχεία  
 

Αναχώρηση από το γραφείο μας περίπου στις 21.00 για τα σύνορα. Κάνοντας τις 
απαραίτητες στάσεις φθάνουμε στην πανέμορφη πρωτεύουσα της Κροατίας, το Ζάγκρεμπ. 
Με την άφιξή μας θα ξεκινήσουμε τη ξενάγηση της πόλης. Ξεκινώντας από την Άνω Πόλη 
περπατώντας σε μοναδικά λιθόστρωτα σοκάκια ,θα δούμε υπέροχα κτίρια, εμπορικά 
καταστήματα, παραδοσιακά cafe, ενώ στην υπαίθρια αγορά του Dolac ξεχωρίζουν 
ποικιλόμορφα λουλούδια, ενώ θα υπάρχει στάση στον επιβλητικό Καθεδρικό ναό της 
Αναλήψεως, την Αρχιεπισκοπή με το Προεδρικό Μέγαρο, τη Βουλή και άλλα κυβερνητικά 
κτίρια. Θα βρεθούμε στην πολυσύχναστη οδό Tkalciceva, με πληθώρα από μικρά εστιατόρια 
και καταστήματα πριν πάρουμε το δρόμο για τη σύγχρονη Κάτω Πόλη. Εκεί θα θαυμάσουμε  



 

 
 

τον εντυπωσιακό ναό του Αγίου Μάρκου, το Εθνικό Θέατρο, όμορφες πλατείες, πάρκα, 
σπουδαία κτίρια του 19ου και του 20ού αιώνα & καταστήματα μόδας. Αργότερα τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση   
 

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 : Ημερήσια εκδρομή Λίμνη Μπλεντ - Λουμπλιάνα 
 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχωρούμε για την όμορφη χώρα της Σλοβενίας ξεκινώντας 
την γνωριμία μαζί της από την περιοχή της Λίμνης Μπλεντ όπου δεσπόζει το ομώνυμο 
κάστρο και αποτελεί παραθεριστικό θέρετρο των Σλοβένων. Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να 
απολαύσετε (έξοδα ατομικά) βαρκάδα στη λίμνη με το μικρό νησάκι με την εκκλησία της 
Παναγίας.Αναχώρηση στη συνέχεια για την «κουκλίστικη» πρωτεύουσα της Σλοβενίας, την 
Λιουμπλιάνα. Η Σλοβενία είναι η βορειότερη χώρα της πρώην Γιουγκοσλαβικής 
Ομοσπονδίας αλλά βρισκόταν πάντα σε επιρροή πλησιέστερα στην Κεντρική Ευρώπη παρά  
 
 
στα Βαλκάνια. Γνωστή κατά τον Μεσαίωνα με το όνομα Laibach, η πόλη ήταν κέντρο 
ανθρώπινης δραστηριότητας περίπου τρεις χιλιετίες πριν. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης 
θα δούμε το Παλαιό δημαρχείο και την κεντρική υπαίθρια αγορά και μετά θα κατευθυνθούμε 
στην πλατεία Πρεσέρεν, την κεντρικότερη της παλιάς πόλης και αφιερωμένη στο μεγαλύτερο 
Σλοβένο ποιητή. Στην πλατεία δεσπόζει το άγαλμά του ενώ τριγύρω υπάρχουν διάφορα 
ιστορικά κτίρια όπως το Κεντρικό Φαρμακείο, Η Φραγκισκανική Εκκλησία και η Τριπλή 
Γέφυρα. Λίγο πιο κάτω βρίσκεται η Πλατεία του Κογκρέσου αφιερωμένη στο συνέδριο της 
Τριπλής συμμαχίας που φιλοξενήθηκε στην Λιουμπλιάνα το 1821. Σήμερα η πλατεία είναι ένα 
από τα πιο πολυπληθή σημεία της πόλης. Στη νότια πλευρά της πλατεία βρίσκεται το 
Πανεπιστήμιο ενώ στο κέντρο της το σημαντικότερο αρχαιολογικό εύρημα, το άγαλμα του 
Ρωμαίου Πολίτη. Η περιήγηση κλείνει με το Κάστρο της πόλης το οποίο βλέπουμε εξωτερικά 
και το προσεγγίζουμε διασχίζοντας γραφικά δρομάκια και αλσύλλια. Αργότερα επιστρέφουμε 
στο Ζάγκρεμπ 
 

4η ημέρα: Ημερήσια εκδρομή Ριέκα - Οπάτια (Προαιρετικά) 
 

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας .Για όσους το επιθυμούνε σας προτείνουμε μια υπέροχη εκδρομή  
Πρώτη στάση η Οπατία, το αριστοκρατικό θέρετρο της Αυστροουγγαρίας που μέσα από μία 
ρομαντική βόλτα θα γυρίσουμε πίσω στον 19ο αιώνα και την εποχή των Αυτοκρατόρων 
Φραγκίσκου Ιωσήφ και Σίσσυ. Η βίλα Angiolina με τις γιγάντιες μανόλιες, ο ναός του Αγ. 
Ιακώβου καθώς και τα αρχοντικά ξενοδοχεία με τα καζίνο εντυπωσιάζουν τον επισκέπτη. 
Έπειτα θα συνεχίσουμε την ημέρα μας με επίσκεψη στη Ριέκα, που βρίσκεται στην 
«αγκαλιά» του κόλπου Κvarner. Θα δούμε τον πύργο της πόλης, την εκκλησία των 
Καπουτσίνων, τα ερείπια του Ρωμαϊκού τείχους, το παλαιό δημαρχείο και τον καθεδρικό ναό  
 



 

 
 

 
του Αγίου Βίτου. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και Φαγητό .Αργότερα επιστροφή στην πόλη του 
Ζάγκρεμπ  

 
5η ημέρα Ζάγκρεμπ – Νόβισαντ –ξενάγηση πόλης- τακτοποίηση στα 
ξενοδοχεία 
 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση νωρίς 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. Με την άφιξή μας 
θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας! Μεταξύ άλλων θα δούμε το κάστρο Petrovaradin, με την 
ωραία θέα στον ποταμό Δούναβη, την πλατεία Slobodan, τον καθεδρικό ναό, το Δημαρχείο και 
θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στον κεντρικό πεζόδρομο. Αργότερα τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
και διανυκτέρευση   

 
6η ημέρα Stremsi karlovsi – επιστροφή στην Ελλάδα   
 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Ελλάδα ,αφού πρώτα 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. 
 Περνώντας τα σύνορα και κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις για καφέ και φαγητό, φθάνουμε 
στην πόλη μας  

 

Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη 21.00 

Αναχώρηση από Κατερίνη (Κτελ) 20.00 

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 
 

Μεταφορά από τον Βόλο, Λάρισα, Κατερίνη, Καβάλα, Βέροια, Κοζάνη 10€ 
ανά άτομο/ανά διαδρομή & Λαμία 15€ ανά άτομο/ανά διαδρομή. 

 

 
 
 
 



 

6η ημέρες (4νύχτες)  

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

Ξενοδοχεία Διατροφή Early booking 
Κανονική 

Τιμή 
Παιδική Τιμή Επιβάρυνση 

μονόκλινου 

Hotel Aristos 4* Πρωινό 279€ 299€ 189€ 
+ 40% 

(κατόπιν ζήτησης) 

Hilton Garden Inn 4* Πρωινό 309€ 329€ 249€ 

 
Διαμονή στο Νόβισαντ στο ξενοδοχείο Garni Hotel Aleksandar 4* ή παρόμοιο 

 
Τα παραπάνω ξενοδοχεία είναι ενδεικτικά ποιότητα και τοποθεσίας 

 

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

εκδρομής 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

 
Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται: 
  

• Δημοτική φόροι & Check Point πόλεων 20€ το άτομο 
• Ημερήσια εκδρομή Ριέκα - Οπάτια 30€ το άτομο 
• Είσοδοι σε μουσεία ,αξιοθέατα ,επισκέψιμους χώρους 

 
* Δεν είναι υποχρεωτικό να συμμετέχετε  

στις προαιρετικές δραστηριότητες 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.booking.com/hotel/rs/aleksandar-novi-sad1.el.html?label=novi-sad-84*vruwRPu8aUfeI0ni7ygS163937325566%3Apl%3Ata%3Ap150%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atikwd-1985156572%3Alp9061579%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YdwTcLIbWZlf47PtoR2dcyI&sid=9d93a68554f93d6ea23886192cbc9158&aid=311943&ucfs=1&arphpl=1&checkin=2023-02-24&checkout=2023-02-27&dest_id=-90313&dest_type=city&group_adults=2&req_adults=2&no_rooms=1&group_children=0&req_children=0&hpos=8&hapos=8&sr_order=popularity&nflt=ht_id%3D204%3Bclass%3D4&srpvid=fa8b5aaaaead01f1&srepoch=1672750442&all_sr_blocks=50612601_89091948_0_1_0&highlighted_blocks=50612601_89091948_0_1_0&matching_block_id=50612601_89091948_0_1_0&sr_pri_blocks=50612601_89091948_0_1_0__21060&from_sustainable_property_sr=1&from=searchresults#hotelTmpl
https://www.booking.com/hotel/rs/aleksandar-novi-sad1.el.html?label=novi-sad-84*vruwRPu8aUfeI0ni7ygS163937325566%3Apl%3Ata%3Ap150%3Ap2%3Aac%3Aap%3Aneg%3Afi%3Atikwd-1985156572%3Alp9061579%3Ali%3Adec%3Adm%3Appccp%3DUmFuZG9tSVYkc2RlIyh9YdwTcLIbWZlf47PtoR2dcyI&sid=9d93a68554f93d6ea23886192cbc9158&aid=311943&ucfs=1&arphpl=1&checkin=2023-02-24&checkout=2023-02-27&dest_id=-90313&dest_type=city&group_adults=2&req_adults=2&no_rooms=1&group_children=0&req_children=0&hpos=8&hapos=8&sr_order=popularity&nflt=ht_id%3D204%3Bclass%3D4&srpvid=fa8b5aaaaead01f1&srepoch=1672750442&all_sr_blocks=50612601_89091948_0_1_0&highlighted_blocks=50612601_89091948_0_1_0&matching_block_id=50612601_89091948_0_1_0&sr_pri_blocks=50612601_89091948_0_1_0__21060&from_sustainable_property_sr=1&from=searchresults#hotelTmpl


 

 
 

 
 
 

 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) 

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

• 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  

 

 

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. 

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. 

  


