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2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 
 
 
 

ΕΛΒΕΤΙΑ – Β. ΙΤΑΛΙΑ 5 ΗΜΕΡΕΣ  
04 - 08 Οκτωβρίου 2017 

 
Αγαπητοί ταξιδιώτες,  

 

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που επιλέξατε το ταξιδιωτικό μας γραφείο, για την πραγματοποίηση της 
εκδρομής σας. Παρακάτω σας παραθέτουμε τις πληροφορίες που χρειάζεστε για το ταξίδι σας. 

 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ & ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 
Συγκέντρωση την Τετάρτη 04/10 και ώρα 05:30 στο χώρο του σχολείου από όπου θα μεταβούμε στο 

αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος.     

 
ΑΡΧΗΓΟΣ – ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:  
Κος Μεϊμαρίδης Σπύρος:  0030 698 86 20 466 / 00372 5929 0052.  
 
TΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ MAΣ: 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ 

ΒΑΣΗ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

ΛΩΖΑΝΗ 
4-7/10/17 

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ  

HOTEL IBIS LAUSANNE 

CRISSIER  

 

Chemin de 
l'Esparcette 

4, 1023  

+41 21 637 
28 28 

ΜΙΛΑΝΟ 

7-8/10/17 
ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 
ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 

IBIS STYLES MILANO 

AGRATE BRIANZA 

Via Cardano, 
2, 

20864 

+39 039 
68371 

 

 

 

 

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΤΗΣΕΩΝ : 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΩΡΕΣ ΚΩΔ. ΠΤΗΣΗΣ ΑΕΡ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

04 ΟΚΤ. 2017 ΑΘΗΝΑ – ΜΙΛΑΝΟ 08.20 – 10.00 Α3 660 

 08 ΟΚΤ. 2017 ΜΙΛΑΝΟ - ΑΘΗΝΑ 17.10 – 20.40 Α3 665 
 

 

 

*Οι ώρες αναχώρησης – άφιξης είναι τοπικές για κάθε χώρα. 

 
Απαραιτήτως ταυτότητα  Νέου τύπου ή  Διαβατήριο σε ισχύ  
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΩΡΑΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ  
Βάση διεθνή κανονισμού, το ωράριο των οδηγών των πούλμαν δε μπορεί να υπερβαίνει ανά ημέρα τις 12 ώρες 

εργασίας από τη στιγμή της εκκίνησης έως την τελική στάση του (π.χ. αν η εκκίνηση του πούλμαν είναι στις 

08:00 το πρωί, τότε έως τις 20:00 της ίδιας μέρας θα πρέπει να έχει τερματιστεί το δρομολόγιο), ανεξαρτήτου 
χιλιομέτρων και ενδιάμεσων στάσεων. Σε κάθε περίπτωση, από τη νυχτερινή του παύση έως την επόμενη 

πρωινή, θα πρέπει να μεσολαβεί χρονικό διάστημα 8 ωρών για την ανάπαυση του οδηγού (π.χ. αν η εκδρομή 
μας ολοκληρωθεί στις 23:00, τότε δε θα μπορεί να ξεκινήσει πριν από τις 07:00 το πρωί της επόμενης ημέρας). 

 

tel:+3903968371
tel:+3903968371
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ΠΑΡΑΛΑΒΗ / ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 
Όπως είναι διεθνώς καθιερωμένο, η παραλαβή και παράδοση των δωματίων, γίνεται μετά τις 14.00 και στις 
11.00 αντίστοιχα.  

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Για να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την Ελλάδα και την Ελβετία: 

Διεθνές Πρόθεμα Ελβετίας  : 0041 
Κωδικός της Ελλάδος  : 0030 

Κωδικός πόλεως         : π.χ. Αθήνα 210 ή κινητό 69  
Αριθμός Συνδρομητή   : ……………. 
 

Για να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την Ελλάδα από την Ιταλία: 
Διεθνές Πρόθεμα Ιταλίας : 0039  

Κωδικός της Ελλάδος  : 0030 
Κωδικός πόλεως             : π.χ. Αθήνα 210 ή κινητό 69 

Αριθμός Συνδρομητή   : ……………. 

 
ΤΟΠΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ / ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ  
Το νόμισμα στην Ιταλία είναι το ΕΥΡΩ €. 
Το νόμισμα στην Ελβετία είναι το Swiss Franc (CHF) 
 

1.00 CHF  = 0,8747 EUR  
Swiss Franc ↔ Euro 

1 CHF =0,8747EUR 1 EUR = 1,1432CHF 

 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΩΡΑΣ   
Η Ιταλία έχει ώρα Κεντρικής Ευρώπης, ήτοι 1 ώρα πίσω από την ώρα Ελλάδος. 
Η Ελβετία έχει επίσης διαφορά 1 ώρα πίσω από την Ελλάδα.  

 
ΚΛΙΜΑ / ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ 
Το κλίμα είναι πιο ψυχρό από αυτό της Ελλάδος, οπότε χρήσιμο είναι να έχετε μαζί σας  κατάλληλα  ρούχα, 

μπουφάν, άνετα παπούτσια και κάποια ομπρέλα προληπτικά.    

 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ  
Αποσκευές κατά τον έλεγχο  
Τροφές που βρίσκονται σε ημιστερεά ή υγρή κατάσταση θα πρέπει να είναι κατάλληλα συσκευασμένες σε 

ξύλινα κιβώτια με απορροφητικό υλικό για να αποφεύγεται διαρροή που μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε τρίτους. 

Επίσης θα πρέπει να λάβετε υπόψη τους περιορισμούς στην εισαγωγή τροφών που τυχόν ισχύουν στα διάφορα 
Κράτη. 

Τα ακόλουθα είδη δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται μέσα στις αποσκευές σας που παραδίδονται για έλεγχο και 
μεταφορά, αλλά πρέπει να μεταφέρονται πάντοτε από σας τους ίδιους: φάρμακα, κοσμήματα, χρήματα, 

ασφάλειες, χρεόγραφα, συμβόλαια, έγγραφα, τίτλοι αξίας, δείγματα και γενικότερα είδη αξίας, εύθραυστα 
αντικείμενα και ηλεκτρονικές συσκευές (laptop, βιντεοκάμερες, φορτιστές κ.α.). 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μεταφέρετε εύθραυστα αντικείμενα, κατά τη διάρκεια του ελέγχου αποσκευών 

θα σας ζητηθεί να υπογράψετε έγγραφο (Limited Release Form),το οποίο δηλώνει ότι η μεταφορά του 
αντικειμένου γίνεται με δική σας ευθύνη.  

Παρακαλούμε να θυμάστε ότι απαγορεύεται η μεταφορά αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν 
τραυματισμούς ή σωματικές βλάβες. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν:  

 Αιχμηρά και κοφτερά αντικείμενα κάθε είδους και υλικού, που είναι ικανά να τραυματίσουν, όπως: σουγιάδες, 

στιλέτα, μαχαίρια, τσεκούρια, βέλη, νυστέρια, ψαλίδια, και γενικά κάθε επαγγελματικό ή οικιακό εργαλείο. 

 Κάθε μη αιχμηρό αντικείμενο που είναι ικανό να τραυματίσει, όπως: αθλητικά ρόπαλα, ράβδοι, μπαστούνια και 

ρακέτες κάθε είδους, κουπιά, στέκες μπιλιάρδου, καλάμια ψαρέματος, εξοπλισμός πολεμικών τεχνών. 
H παραπάνω λίστα δεν είναι ολοκληρωμένη. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε 

απευθυνθείτε στο προσωπικό μας. 

 

Οφείλουμε να σας ενημερώσουμε για την ισχύουσα καθολική απαγόρευση μεταφοράς αιχμηρών μεταλλικών 

αντικειμένων στην καμπίνα επιβατών, όπως μαχαίρια, σουγιάδες, ψαλίδια, βελόνες πλεξίματος, σετ μανικιούρ 
κ.λπ. 

Αν εντοπιστούν τέτοια αντικείμενα, παρακρατούνται από το αεροδρόμιο και η εταιρεία δε φέρει ευθύνη 
παράδοσής τους στους επιβάτες, ούτε τίθεται θέμα αποζημίωσης σε περίπτωση απώλειας. H μεταφορά τέτοιων 

αντικειμένων επιτρέπεται μόνο στις αποσκευές που παραδίδονται στον έλεγχο εισιτηρίων. 
 

http://www.xe.com/currency/chf-swiss-franc
http://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=CHF
http://www.xe.com/currency/eur-euro
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Μεταφορά υγρών στις χειραποσκευές των επιβατών - Νέα μέτρα ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση 

Από τις 06/11/2006, νέα μέτρα ασφαλείας ισχύουν σε όλα τα αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1546/06 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) σχετικά με τη μεταφορά υγρών στις 

χειραποσκευές των επιβατών.  

Σύμφωνα με το νέο Ευρωπαικό Κανονισμό, περιορίζονται πλέον οι ποσότητες των προϊόντων σε υγρή μορφή 
που επιτρέπεται να μεταφέρετε στην καμπίνα επιβατών του αεροσκάφους (π.χ. νερό, ποτά και αναψυκτικά, 

ζελέ, κρέμες, αλοιφές, κόλλα, λοσιόν, αρώματα, σαμπουάν, λακ μαλλιών, μάσκαρα, λιπ-γκλος, 
οδοντόπαστας, αφρός ξυρίσματος, σπρέι, υγρό φακών επαφής, λάδι και λοιπά αντικείμενα 

παρόμοιας υφής).  
Ο παρών κανονισμός λειτουργεί συμπληρωματικά στους ισχύοντες κανονισμούς για τα απαγορευμένα προς 

μεταφορά στην καμπίνα επιβατών αντικείμενα και προϊόντα και αφορά τον περιορισμό των υγρών που 

μεταφέρονται στις χειραποσκευές σας μόνο. Δεν ισχύει για τις αποσκευές που παραδίδονται κατά τον έλεγχο 
των εισιτηρίων.  
 

Τι επιτρέπεται να μεταφέρετε στην χειραποσκευή σας:  

 Υγρά σε δοχεία χωρητικότητας μέχρι 100 ml ανά συσκευασία. Οι συσκευασίες αυτές θα πρέπει να χωρούν 

σε μία διαφανή επανασφραγιζόμενη πλαστική σακούλα, μέγιστης χωρητικότητας 1 λίτρου. Επιτρέπεται 
μία μόνο τέτοια σακούλα ανά επιβάτη, που θα πρέπει να είναι κλειστή και θα παραδίδεται ξεχωριστά στον 

Έλεγχο Χειραποσκευών για εξέταση. 
 Υγρά φάρμακα και διατροφικά είδη που σας είναι απαραίτητα κατά την διάρκεια του ταξιδιού σας μπορούν 

να μεταφερθούν στην χειραποσκευή σας. Μπορεί όμως να σας ζητηθεί να αποδείξετε ότι είναι απαραίτητα για 

το ταξίδι. 

 Αγοραζόμενα είδη από τα καταστήματα των αεροδρομίων (Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών). Αυτά τα 

είδη θα πρέπει να τοποθετούνται σε ειδική σφραγισμένη σακούλα, η οποία θα διατίθεται από τα εν λόγω 
καταστήματα και την οποία δεν πρέπει να ανοίξετε προτού περάσετε τον έλεγχο χειραποσκευών, αλλιώς το 

περιεχόμενό της μπορεί να κατασχεθεί στο Σημείο Ελέγχου. Εάν πρόκειται να κάνετε μετεπιβίβαση σε άλλο 
αεροδρόμιο της Ευρωπαικής Ενωσης, καθώς και στην Νορβηγία, Ελβετία και Ισλανδία μην ανοίξετε τη σακούλα 

πριν το Σημείο Ελέγχου στο αεροδρόμιο μετεπιβίβασης ή στο τελευταίο αεροδρόμιο, εφόσον περνάτε από  

περισσότερους του ενός σταθμού μετεπιβίβασης. Όλα αυτά τα υγρά είναι επιπλέον των προαναφερθεισών 
ποσοτήτων στην επανασφραγιζόμενη πλαστική σακούλα. Το προσωπικό ασφαλείας είναι υποχρεωμένο να σας 

ζητήσει να αποχωρισθείτε τα υγρά προϊόντα που δεν πληρούν τους όρους του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού. 
Τα αντικείμενα αυτά θα ανακυκλώνονται ως άχρηστα.  

 
Επιτρεπόμενα Όρια Αποσκευών/Χειραποσκευών 

Για τις πτήσεις εσωτερικού / εξωτερικού μπορείτε να μεταφέρετε 1 αποσκευή των 23 κιλών. Τα επιπλέον κιλά 

από το επιτρεπόμενο όριο χρεώνονται.  
Μπορείτε να μεταφέρετε 1 χειραποσκευή μέσα στην καμπίνα των επιβατών, με μέγιστο βάρος 8 κιλά και 

διαστάσεις 55εκ. μήκος Χ 40εκ. ύψος Χ 20εκ. πλάτος. 

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία χρειαστείτε, μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα της 
εταιρείας μας Δευτέρα-Παρασκευή 9.00 - 18.30 & Σάββατο 10.00 - 15.30. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 

μπορείτε να καλείτε στο παρακάτω κινητό τηλέφωνο. 
 

 
ΜΑΡΙΟΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ   0030 694 55 48 921     yperifanos@manessistravel.gr 

 

 
 
 

Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι !!! 

mailto:yperifanos@manessistravel.gr

