
 

  
 

Πανόραμα Κεντρικής 

Ευρώπης                          

 

8 HMΕΡΕΣ / 6 ΝΥΧΤΕΣ  
‣ Χριστούγεννα ‣ Πρωτοχρονιά ‣ Θεοφάνια 

 

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 

22/12-29/12 - 27/12-03/01 - 01/01-08/01 
Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη στις 21.00 

 
1η- 2η ημέρα: Αναχώρηση για τη Βουδαπέστη – Πρώτη γνωριμία με την 
πόλη  – τακτοποίηση στα ξενοδοχεία – Προαιρετική Κρουαζιέρα στο 
Δούναβη  
 
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 Σκόπια και Βελιγράδι φθάνουμε στην πανέμορφη πρωτεύουσα 
της Ουγγαρίας (προβλεπόμενη ώρα άφιξης 12.00-15.00 ανάλογα την κίνηση 
στα σύνορα), το μαργαριτάρι του Δούναβη, την Βουδαπέστη. Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Το 
βράδυ σας προτείνουμε 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. (Λόγω των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιά 
,κάποιοι επισκέψιμοι χώροι θα είναι κλειστοί .Θα τους θαυμάσουμε 
εξωτερικά και ο αρχηγός μας θα σας ενημερώσει για την ιστορία τους) 
 
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  
 
Extra Tips : Μετά την κρουαζιέρα σας προτείνουμε να απολαύσετε τη βραδιά 
σας ,στο για πολλούς ομορφότερο καφέ της Ευρώπης New York Palace, το 
οποίο αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για όλες τις ώρες της ημέρας .Για αυτούς 
που θέλουνε να γευματίσουν φθηνά ,αλλά ποιοτικά μπορούνε να επισκεφτούν 
την πλατεία οκταγώνου ,όπου υπάρχουν εστιατόρια με μπουφέ   
 
3η ημέρα :Περιήγηση στα Παραδουνάβια Χωριά(Άγιος Ανδρέας) – 
Ξενάγηση πόλης – Προαιρετική διασκέδαση σε τοπική ταβέρνα με 
Τσιγγάνικα Βιολιά   
 

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 αργά το απόγευμα. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε 
ταβέρνα με τσιγγάνικα βιολιά και φαγητό.    
 
Extra Tips : Το φαγητό στη Βουδαπέστη αποτελεί μέρος μια μοναδικής 
ιεροτελεστίας που δύσκολα θα ξεχάσετε. Γευτείτε  την διάσημη ουγγρική σούπα 
γκούλας, δοκιμάστε τα φημισμένα ουγγρικά κρασιά Tokaj και Bikaver  και 
απολαύστε τον παραδοσιακό τρόπο της Ουγγρικής διασκέδασης με τη συνοδεία 
των πασίγνωστων μαγυάρικων τσιγγάνικων βιολιών και χορευτών. 

4η 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.  

 

 

 



5η 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.  

6η 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 .  
 

Tips : Κάθε Χριστουγεννιάτικη περίοδο η Παλιά Πόλη της Μπρατισλάβα 
ζωντανεύει! Πάρτε μια γεύση από ανατολική Ευρώπη στους χριστουγεννιάτικους  

http://www.travelkiki.com/destinations/bratislava/


 

 
 
εορτασμούς της πλατείας Main, κάντε τα ψώνια σας στα (περισσότερα από) 100 
παραδοσιακά σπιτάκια και χαζέψτε τους στολισμούς της πόλης, ενώ 
απολαμβάνετε ζεστή κρεμμυδόσουπα, φρεσκοψημένο ψωμί και τηγανίτες 
πατάτας.Οι λάτρεις των γλυκών θα βρουν τον παράδεισό τους σε σωρούς από 
κέικ, βάφλες και σοκολάτες όλων των ειδών και μεγεθών, οι μουσικόφιλοι θα 
απολαύσουν αριστοτεχνικά εκτελεσμένα χριστουγεννιάτικα κάλαντα και οι 
καλλιτεχνικές ψυχές θα χαθούν σε εργαστήρια τοπικών τεχνιτών και καλλιτεχνών 
με μαγικά χέρια! 
 

7η ημέρα Μπρατισλάβα – Βελιγράδι- Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο  

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Σερβίας , 
"Λευκή Πόλη των Βαλκανίων" όπως είναι γνωστό το Βελιγράδι .Αν φθάσουμε 
νωρίς θα πραγματοποιήσουμε και μέρος της ξενάγησης .Τακτοποίηση στα 
δωμάτια μας Το βράδυ σας προτείνουμε έξοδο στην μποέμ περιοχή της πόλης, 
την περίφημη Skadarljia, μία από τις ομορφότερες περιοχές, όπου η νυχτερινή 
ζωή διαρκεί μέχρι τις πρωινές ώρες και θα βρείτε εστιατόρια, bars, clubs. H 
περιοχή θα σας θυμίσει τα παλιά Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερη νότα 
στην πλακόστρωτη περιοχή δίνουν οι πλανόδιοι μουσικοί, οι οποίοι τραγουδούν 
παραδοσιακά σέρβικα τραγούδια. Σε περίπτωση που αρκετοί φίλοι από το 
group το επιθυμούν, προαιρετικά θα δειπνήσουμε ομαδικά σε κάποια 
παραδοσιακή ταβέρνα της περιοχής με τοπικές γεύσεις και Σέρβικη μουσική 

 

8η ημέρα Βελιγράδι (ξενάγηση πόλης) - Ελλάδα  

Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο μας θα ξεκινήσουμε την πανοραμική ξενάγηση 
στην πόλη του Βελιγραδίου, από το περίφημο φρούριο Καλεμεγκτάν, σήμα 
κατατεθέν της πόλης, χτισμένο πάνω ακριβώς από τη συμβολή των ποταμών 
Σάβα και Δούναβη, με τη μοναδική θέα προς το Νέο Βελιγράδι και το Ζέμουν. Θα 
περπατήσουμε προς τη Μητρόπολη του Βελιγραδίου περνώντας από το τέρμα 
της οδού Κνέζ Μιχαήλοβα, αγαπημένο πεζόδρομο ντόπιων και επισκεπτών με 
εντυπωσιακά κτίρια του 19ου αι. που τώρα στεγάζουν μοντέρνα εμπορικά 
μαγαζιά αλλά και κομψά καφέ και εστιατόρια. Θα συνεχίσουμε προς το νέο 
Βελιγράδι αφού περάσουμε τη γέφυρα Μπράνκο στον ποταμό Σάββα που 
χωρίζει το παλιό με το νέο Βελιγράδι, θα δούμε το μοντέρνο Βελιγράδι και θα 
επιστρέψουμε περνώντας από τη νέα γέφυρα 'Αντα, για να γνωρίσουμε ένα από 
τα πολλά γνωστά πάρκα του Βελιγραδίου, το Τόπσιντερ. Στη συνέχεια θα 
προχωρήσουμε προς τις αριστοκρατικές περιοχές του Βελιγραδίου για να 
επισκεφτούμε το "σπίτι των λουλουδιών", το μαυσωλείο του Τίτο και θα 



συνεχίσουμε για να φθάσουμε στο Ναό του Αγίου Σάββα, μία από τις 
μεγαλύτερες Ορθόδοξες εκκλησίες στο κόσμο. Η περιήγηση μας τελειώνει με τη 
γνωστή πλατεία Σλάβια, για να δούμε τα βομβαρδισμένα κτίρια από τον 
τελευταίο πόλεμο, το κτίριο της Κυβέρνησης, τη Βουλή, το Δημαρχείο και την 
Πλατεία της Δημοκρατίας. Έπειτα αναχώρηση για την Θεσσαλονίκη , με μικρές 
ενδιάμεσες στάσεις που θα γίνουν για καφέ και ξεκούραση 

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

 
 

 

Τα παραπάνω ξενοδοχεία είναι ενδεικτικά ποιότητα και τοποθεσίας 
 
 
Στις τιμές περιλαμβάνονται:  
  

• Μεταφορά με σύγχρονα λεωφορεία με δύο επαγγελματίες οδηγούς 
• Έξι (6) 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  

Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης 8ημέρες  
22/12-29/12 & 01/01-08/01 

Ξενοδοχεία Διατροφή 
Early 

booking 
Κανονική 

Τιμή 
Παιδική Τιμή Επιβάρυνση 

μονόκλινου 

Βελιγράδι –  Belgrade City 4* 
Μπρατισλάβα – Bratislava 4* 

Πράγα – Step Wellness & Spa 4* 
Bου/πέστη –  Εxpo 4* 

Πρωινό 399€ 429€ 299€   + 158€ 

Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης 8ημέρες  
27/12-03/01 

Ξενοδοχεία Διατροφή 
Early 

booking 
Κανονική 

Τιμή 
Παιδική Τιμή Επιβάρυνση 

μονόκλινου 

Βελιγράδι –  Belgrade City 4* 
Μπρατισλάβα – Bratislava 4* 

Πράγα – Step Wellness & Spa 4* 
Bου/πέστη –  Εxpo 4* 

Πρωινό 449€ 478€ 299€   +178€ 



 

 
 
 
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€) 
• Παράσταση Μαύρου Θεάτρου (25€ - 30€ ανάλογα την παράσταση) 
• Είσοδοι σε μουσεία ,αξιοθέατα ,επισκέψιμους χώρους 
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης  
• Επίναυλοι καυσίμων 5€ 

 
*Στις προαιρετικές δραστηριότητες (Κρουαζιέρες ,Θέατρα, 

Τσιγγάνικα Βιολιά ,κτλ)δεν είναι υποχρεωτικό να συμμετέχετε 
 

Σημαντικές πληροφορίες  
 
Αποστάσεις :  
 

• Θεσσαλονίκη – Βουδαπέστη 1000χλμ 
• Βουδαπέστη – Βιέννη 250χλμ 
• Βιέννη –Πράγα 340 χλμ 
• Πράγα – Μπρατισλάβα 330χλμ 
• Μπρατισλάβα – Βελιγράδι 570χλμ 
• Βελιγράδι – Θεσσαλονίκη 640χλμ 

  
 
Το λεωφορείο είναι υποχρεωμένο να κινείται με μέγιστη ταχύτητα 90χλμ 
και ανά 3-4 ώρες να πραγματοποιούνται στάσεις !Στα σύνορα ενδέχεται 
να συναντήσουμε καθυστερήσεις   
 
 

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 !!! 
 
 


