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ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ :

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 30% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 15 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ.

IT Partner Metabyte Software

ΣΥΝΟΛΟ :  €1.068,00

 €0,00ΕΚΠΤΩΣΗ :

 €1.068,00

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
EUROBANK :   0026.0118.43.0200469286  IBAN: GR3802601180000430200469286 
ALPHA BANK :  700-00-2320-004972   IBAN: GR68 0140 7000 7000 0232 0004 972
ΠΕΙΡΑΙΩΣ:   6215 04 0046 028    IBAN: GR32 017 1215 000 6215040046028
ΕΘΝΙΚΗ:   210/472148-91     IBAN: GR06 0110 2100 0000 2104 7214 891
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:  ΑΘΩΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Σας ενηµερώνουµε ότι θα πρέπει να φροντίσετε να έχετε µαζί σας και να είναι έγκυρα τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα (διαβατήριο, ταυτότητα, 
viza) που απαιτούνται στα σύνορα.
Επίσης ειδικά στα αεροπορικά εισιτήρια ο τρόπος γραφής των ονοµάτων θα πρέπει να είναι ακριβώς όπως αναγράφονται µε λατινικούς 
χαρακτήρες στην ταυτότητα του κάθε εκδροµέα.
Υπενθυµίζουµε ότι ο κάθε εκδροµέας είναι υπέυθυνος να έχει λάβει υπόψιν του και να έχει αποδεχθεί τους όρους συµµετοχής που 
αναγράφονται στο έντυπο και την επιβεβαίωση/σύµβαση κράτησης.

Σας ευχαριστούµε
Athos Hellas S.A.

Με εκτίµηση

VENIOPOULOU FOULI

ATHOS HELLAS: Μητροπόλεως 16, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310- 284300,  fax. 2310- 288402, Α.Φ.Μ. 998307424, ΑΜΑΕ 66688/62/Β/08/0151

Thank you for your co-operation

  info@athoshellas.gr - www.athoshellas.gr

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ :  €748,00



ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ 

[Μεταξύ ∆ιοργανωτή-Πωλητή-Πελάτη] 
 

Στη Θεσσαλονίκη σήµερα, .............., µεταξύ αφ’ ενός του Γραφείου Γενικού Τουρισµού µε την επωνυµία ΑΘΩΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

(∆ιοργ ανωτής) που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Μητροπόλεως 16, τηλέφωνο 2310 284300, µε τον αριθµό ε ιδικού σήµατος ΕΟΤ 

09.33.Ε.61.00.01211.01 και0000000000000000 000000000 000000.. 

00000 0000000000000000000(Πωλητής) ο οποίος πωλεί το παρακάτω περιγραφόµενο ταξίδι του 

∆ιοργανωτή, και αφ’ ετέρου του/της κου/κας0000000000000 000000000 .000 000 (Πελάτης) , για  
λογαριασµό και των µελών της οικογένειάς / συνταξιδιωτών  που καλύπτονται οικονοµικά από αυτόν, συµφωνήθηκαν και έγιναν 

αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:   
 

Ο ∆ιοργανωτής διοργανώνει και πωλεί  το παρακάτω περιγραφόµενο ταξίδι και έχει την ευθύνη της εκτέλεσής του και ο Πελάτης 

αποδέχε ται να συµµετάσχει σ’ αυτό, βάσει των ακόλουθων όρων, των Γενικών Όρων Συµµετοχής  σε Οργανωµένο Ταξίδι του 
∆ιοργανωτή ( τελευταία σελίδα εντύπου εκδροµών) και του προγράµµατος του συγκεκριµένου οργανωµένου ταξιδιού, τα οποία  

συνιστούν αναπόσπαστο τµήµα της σύµβασης αυτής.  Ο Πελάτης αγοράζει το ταξίδι αυτό  από τον Πωλητή, ο οπο ίος, στην παρούσα 
σύµβαση, είναι υπεύθυνος για την ορθή, πλήρη και συνεχή ενηµέρωση του Πελάτη µέχρι την αναχώρησή του και για τη µεταφορά 

τυχόν ιδιαίτερων απαιτήσεων του Πελάτη στον ∆ιοργανωτή ή νέων οδηγιών από τον ∆ιοργανωτή στον Πελάτη, ενώ δεν φέρει ευθύνη 
για τις πράξεις ή παραλείψεις του ∆ιοργανωτή όσον αφορά το συγκεκριµένο ταξίδι ή για τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτόν ή

από τους προµηθευτές του κατά τη διάρκειά του.  
 

Αναλυτική  περιγραφή της παραπάνω εκδροµής, δηλαδή  του προγράµµατος και των λεπτοµερειών αυτής υπάρχει στο αντίστοιχο 

έντυπο  και στον τιµοκατάλογο του ∆ιοργανωτή τον οποίο έλαβε ο συµµετέχων και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 
 

Οι ώρες που αναφέρονται στους τιµοκαταλόγους είναι ενδεικτικές. Οι τελικές ώρες οριστικοποιούνται µε το 

ενηµερωτικό σηµείωµα.  

Ταξίδι   :

∆ιάρκεια       :

Ηµεροµηνία :
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ:

ΣΥΝΟ∆ΕΥΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:

Οι αναλυτικές πληροφορίες για τις πτήσεις και τα ξενοδοχεία περιλαµβάνονται στο ενηµερωτικό έντυπο. 

 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : 30% Προκαταβολή για την επικύρωση της κράτησης (50% όταν υπάρχει άµεση έκδοση αεροπορικών 
εισιτηρίων) και εξόφληση 15ηµέρες πριν την ηµεροµηνία αναχώρησης. 

                                                                                             

Η πραγµατοποίηση του ταξιδιού απαιτεί έναν ελάχιστο αριθµό ατόµων:  ΝΑΙ .....  ΟΧΙ ..... 

 

ΑΝ ΝΑΙ, η προθεσµία για την ειδοποίηση του Πελάτη σε περίπτωση µαταίωσης του ταξιδιού είναι 5 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία 
αναχώρησης.                

 
Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν τηρήσει το χρονοδιάγραµµα πληρωµών του οργανωµένου ταξιδιού, ο ∆ιοργανωτής δικαιούται να 

ακυρώσει τη συµµετοχή του στο οργανωµένο ταξίδι, ενώ ο Πελάτης εξακολουθεί να έχει την υποχρέωση καταβολής των 
προβλεπόµενων ακυρωτικών.  

Θα θέλαµε να σας επιβεβαιώσουµε ότι η προστασία των προσωπικών δεδοµένων (τηλέφωνα , email κλπ)  που µας έχετε δώσει 
οικ ιοθελώς  στο πλαίσιο της συνεργασίας µας  είναι πολύ σηµαντική για εµάς και τα δεδοµένα σας διατηρούνται µε απόλυτη ασφάλεια 

και εµπιστευτ ικότητα, τηρώντας πάντοτε τις σχετικές διατάξεις και σε πλήρη συµµόρφωση µε τον νέο Κανονισµό GDPR. 
Η παρούσα σύµβαση, εφόσον καταρτίζεται στην έδρα ή τα υποκαταστήµατα του ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗ, υπογράφεται και από τον αρµόδιο 

υπάλληλο του τελευταίου. Εάν καταρτισθεί σε γραφείο διαµεσολαβούντος ΠΩΛΗΤΗ, υπογράφεται από τον ΠΩΛΗΤΗ και τον 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ και έχει έναντι αυτών πλήρη ισχύ ανεξαρτήτως υπογραφής της από το ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗ. Στην περίπτωση αυτή, η 

επιβεβαίωση της κράτησης του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ και η αποδοχή τυχόν ιδιαίτερων απαιτήσεων αυτού γίνεται µε ανεξάρτητο έγγραφο 
το οποίο θα αποσταλεί στον ΠΩΛΗΤΗ. 

 



ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ Ι ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 

Οι  γενικοί όροι καθορ ίζο υν τι ς ευ θύνες, τι ς υποχρεώσεις κα ι δικαιώµατ α κα θώς κα ι τις δι αδι κα σίες άσκησή ς τους µετ αξύ τ ων συµβα λλό µενων µερών δηλαδή το υ Γρ αφείου  και  τω ν Πελατώ ν. Για τον λόγο α υτό παρακαλούµ ε να τους 
µελετή σετ ε προσεκτι κά . 

ΕΓΓΡΑΦΗ –ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ: Η δήλωση συ µµετοχής γί νετα ι από τον συµµετέχοντ α ή τον εκπρ όσω πο  τ ων συ µµετ εχόντω ν (οµαδι κές εκδροµ ές φο ρέω ν, συλλόγω ν, ατ όµων κλπ). Τ ηλεφωνικές ή άλλου είδου ς κρατ ήσεις που 

δεν επικυρώνοντα ι µε την πληρωµή  τ ης ανάλογης πρ οκα ταβ ολή ς  κα ι δεν επιβ εβαιώνονται  α πό τ ο γρα φείο µας µ ε την αντίσ τοιχη  γραπτ ή επιβεβαίωση  ,  δεν ισχύουν και  δ εν δ εσµεύο υν το γραφείο .Γι α να ε ίναι έγκυρη οποια δήποτε 
δήλω ση συµµετοχής πρέπει να  συνοδεύετ αι από τ ην κα ταβο λή πρ οκαταβ ολής ίσης µε το 40 % της αξίας της εκδρ οµής..  .  Ο υπογρά φων συµµετέχων αναλαµ βάνει  πλή ρη ευθύνη έναντι  του δι οργανωτ ή  γι α τα  πρόσω πα για τ α 

οποία δηλώνει εκπρόσωπος, εφόσον α υτά δεν εκπληρώσουν τις υποχρεώσει ς το υς α πό  τ ην παρούσα σ ύµβαση. Αν ο σ υµµετέχων δήλωσε τ η συµ µετ οχή του µέσω  άλλου τουριστι κού γραφείου,  όλες οι  ενηµερώ σεις, αλλαγές ,  
ακυρώ σεις θ α γίνοντα ι  από τον τ ουρισ τικό γραφείο που έχει γί νει η κρ άτηση, το οποίο φέρει την α πο κλειστ ική ευθύνη άµεσης ενηµέρωσης τ ου συµµετέχοντα  καθώ ς  γι α τ ην κατα βολή  προκατ αβολής και  εξόφλησης σε 

συγκεκριµένα διαστήµα τα που αναφέροντ αι πα ρακάτω  καθ ώς κα ι  για την παροχή των ανάλογων νόµιµ ων πα ραστατι κώ ν Η εξόφληση του υπόλοιπο υ τι µήµα τος τη ς αξίας τ ου ταξιδιού πρέπει να έχει γίνει στ ο χρονι κό  διάστη µα που 
µεσολα βεί  α πό τ ην ηµέρ α κατάθεσης τη ς προκατ αβολής έω ς δεκά πέντε  (15 ) ηµ έρες πρ ιν την ηµερ οµηνία  α ναχώρησης. Σε αντί θετ η περίπτω ση  τ ο Γ ραφείο δ εν δεσµεύετα ι και δεν θεωρ είτ αι έγκυρη η συµµετοχή το υ Πελάτη στην 
εκδ ροµή, ενώ η  δοθείσα προκατ αβολή καταπίπτει υπέρ του Γ ραφείο υ ω ς αποζηµ ίωση τ ου. Εφόσον ο  συµ µετ έχων προβεί σε εξόφλη ση τ ης εκδρ οµής το υ και έχοντα ς λάβει  το  ενηµ ερω τικό πο υ εκδίδει  και του πα ραδίδει ο  

διο ργανωτή ς ,σύµ φω να µε το άρθρ ο 41β π.δ. 3 39/1 996 πριν ανα χω ρήσ ει γι α αυτήν, τεκµ αίρεται  η άνευ αξιώ σεων απο δοχή εκ µέρους του  τ ων ενδεχόµενων αλλαγών σε σχέση µε τ ο αρχικό πρό γρ αµµα . Εάν ο συµµετέχω ν για 
οποιονδήποτε λόγο  ζητ ήσει οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγρ αµµα  ή έχε ι κάποια ιδι αίτερη επιθυµ ία, αυτό πρ έπει  να γνωστοποιη θεί εγγράφως προς τον διοργανωτ ή  κατά  την διαδικασία τ ης κρ άτησης, ο οποίος δε φέρει καµία 

ευθύνη ή υποχρ έωση για την α ποδοχή του αιτή µατο ς. Αλλαγή πρ ογράµµ ατος ή ι διαίτ ερη  απα ίτηση τ ου  συ µµετέχοντ ος δεσµεύει  τ ο γρα φείο µόνον εφόσον έχει γί νει αποδεκτή εγγράφως από το γρ αφείο. ∆εσµ εύσεις και υποσχέσεις  
πωλητ ή η άλλου τ ουρισ τικού γρ αφείου   που ενδ εχοµ ένως παρεµβ άλλετα ι δεν συνεπά γονται δέσµευση του   γραφείου  µα ς και  δε γεννούν αξίωση το υ συ µµετ έχοντο ς έναντι αυτού. Μετ ά την ολοκλήρω ση του τα ξιδιού σας,  το 

γραφείο  µας θ α εκδώσ ει  τα  προβ λεπόµενα εκ το υ νόµου φορολογικά παραστατ ικά, τα  οποία θα  παρ αλαµβάνοντ αι από τ α γρα φεία µας τις εργάσιµες ηµέρες  και ώρ ες τω ν οι κονοµικών υπηρεσιώ ν (από ?ευτέρ α έως κα ι 
Παρ ασκευή 10:00-17:00).1. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓ ΡΑΜΜΑ: Το γρα φείο σχεδιά ζει,  ρ υθµίζει  και  συντονί ζει τις υπηρεσίες πο υ αναφέροντ αι στ ο πρόγραµ µα που έχει δηµ οσιευθε ί ή στ ο πρ όγραµµ α που 

έχει συµφωνηθεί µ ε τ ους πελάτες, έναντι ενός τιµ ήµατος (τι µής). Η  τιµή  αυτή βασί ζεται  στι ς υπηρεσίες πο υ περι γράφονται,  στ ην ισοτιµί α ξένων νοµ ισµ άτων µε τ ο Ευρώ κα ι τι ς τ ιµές να ύλω ν, κοµ ίστ ρων, φόρων και  τελώ ν που 
ισχύουν κατά την  σχεδίαση και  τ ην κοστολογική δια δικασ ία. Το γραφείο διατ ηρεί  το δικαίωµα   αυξοµείω σης των τι µών που περι λα µβάνοντα ι στ ο πρ όγραµµ α σε περίπτω ση µετα βολών του κόστ ους µ ετα φο ράς, τω ν κα υσίµ ων  κα ι 

αλλαγών των συναλλαγµατ ικών ισοτ ιµιώ ν Επίση ς, τ ο τουρ ιστ ικό γρα φε ίο έχει  το  δικαίωνα, για ορισµένη χρονι κή  περίοδο ή για περι ορισµένο αριθµό θέσεω ν, να προπω λήσει  θέσεις σ ε ευνοϊ κότ ερες τι µές, µε ειδικούς ό ρους 
ακυρω τικώ ν τελών  2. ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΤΑΦΟ ΡΩΝ Κ ΑΙ ΑΕΡΟ ΠΟΡΙΚΕΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: Οι αεροπορι κές εταιρ ίες είτ ε σε πτήσει ς γραµ µής ε ίτε ναυλω µένες (charter) επιφυλάσσοντα ι πάντ α τ ου δ ικαιώ µατος ν α τρ οποποιήσουν τ α 

δροµ ολόγια κα ι του ς τ ύπους των αερ οσκαφών, χωρ ίς κα µία  προειδοποίη ση. Τ ο γραφεί ο µας  δ εν φέρει κα µία  ευθ ύνη για τ υχόν καθυστέρ ηση, α λλαγή προγράµµ ατος πτή σης, αλλαγή τύπου  αεροσκάφους ή κα ι ακύρ ωση της 
πτήσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας. Οι όροι που αναγρ άφοντ αι στο πίσω  µέρος του  αεροπορικού εισιτη ρίου αποτελούν δεσµεύσεις α πευθείας µεταξύ τ ης αερ οπορικής εταιρίας και  του συµ µετ έχοντα  στ ην εκδροµ ή Κατά  

συνέπει α οι τ αξιδιώτ ες δεν θα πρέπει να  προγραµµ ατίζουν σηµαντι κές προσω πικές δρα στ ηριότη τες ή να συνδυάζουν άλλες µετακινή σει ς, τι ς η µέρ ες των α να χωρήσεω ν/α φίξεω ν .Σε κα µία περίπτω ση τ ο γραφείο δεν µ πο ρεί  ν α 
επιβληθεί στην α εροπο ρική εταιρία ώστ ε να περιορίσει τ ους τυχόν ενδιά µεσους στ αθµο ύς και χρ όνο ανα µονής για τις αντ αποκρίσει ς. Τ ο γραφείο µ ας  στα πλα ίσια τ ου ενδιαφέρ οντός του για τ ήρησ η το υ προγρά µµατ ος της 
εκδ ροµής, δύνα ται να εξασφα λίσει στον σ υµµετέχοντ α µ ετ αφο ρά µε α εροπορ ική εταιρία  ά λλη από την αρχι κά α ναγραφόµενη στο πρόγρα µµα, αν πα ρουσι αστ εί αδ υνα µία  τη ς αρ χι κά επιλεγείσας εταιρίας να εκτελέσει προσ ηκόντως 

και χωρ ίς καθυ στερήσεις τη µετ αφορά. Εκ της α λλαγής αυτής ο συµµ ετέχων δεν έχει καµία αξίωση, υπό τον όρο ότι  η τελι κά  επιλεγόµ ενη αερ οπορική ετ αιρί α θ α πληρο ί τους δι εθνείς κανόνες ασφα λούς αεροπορι κής µεταφοράς. Τ ο 
γραφείο µας  δε συµµετέχει ούτε δύναται  να  επηρεά σει ή  να παρέµβει στη  διαδικασία φόρτω σης και εν γένει  δια κίνησης των αποσκευών από αεροπορικές εταιρ ίες και υπηρεσίες ha ndling  τω ν διαφόρων αεροδροµ ίων. Ω ς εκ τούτ ου 

δε φέρε ι έναντι  του συ µµετ έχοντο ς καµία  ευ θύνη για  ζη µία, α πώλεια  ή καθυστ έρη ση παράδο σης α ποσκευή ς. Σε παρόµ οιες περιπτ ώσ εις οι  α ξιώ σεις του  συµ µετ έχοντ ος στρ έφονται απευθείας κατά  της αερ οπορικής εταιρίας 
σύµφωνα µε τ ις ι σχύουσ ες δια τάξεις της διεθνούς νοµ οθεσίας 3. Π ΑΡΟ ΧΗ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ  Κ ΑΙ ΞΕΝΟ ∆ΟΧΕΙΑ: Η κατηγορ ία τω ν ξενοδοχείων  που τυχόν ανα φέρονται  στο πρόγρα µµα είναι σύ µφω νη µε τον το υριστικό οργανισµό της 

χώρ ας σ την οποία  α νήκουν. Επειδ ή ό µως δεν υπάρ χει ενιαίο διεθνές κριτ ήριο για την  κατ άταξη αυτή, εί να ι λογικό να  δ ιαφέρ ουν µ ετ αξύ το υς τα  διάφορα ξενοδοχεία έστω  κα ι εάν ανήκουν στην ίδια κατ ηγορία. Το γραφείο διατ ηρεί 
την αλλαγή κάποιου ξενοδο χείου  µε άλλο ίδια ς κα τηγορίας .Φυσικά  υποχρέωση  του γραφείου  είναι  να εξασφαλίζει  ότι  το  εκά στοτ ε ξεν οδοχεί ο είναι,  β άσει τ ης άδειας λειτου ργίας το υ, της κατη γο ρίας που  αναγρά φεται  στ ο 

πρόγρα µµα, χω ρίς να εγγυάται  οποιοδήποτε ποιοτ ικό του  χαρα κτ ηριστικό  . Τ α τ ρίκλινα δω µάτ ια είναι , στην ουσία, δίκλι να µε επιπλέον κρεβάτ ι.  Το επιπλέον κρεβ άτι µπορεί να είναι  µι κρ ότερ ο από τα κανονικά  ή κανα πές ή 
πτυσσόµ ενο. Στην περίπτω ση υπεράριθµων κρατ ήσεων  σε ξενοδοχεία  το γραφείο  µας θα προσπαθήσ ει  να  α ντικατα στήσει  το δωµ άτιο  µ ε άλλο δω µάτι ο ξενοδοχεί ου ίδια ς κατ ηγορία ς ή αν αυτ ό δεν κατα στεί εφι κτ ό µε δω µάτ ιο 

ξενοδοχείου χαµηλότ ερης κα τηγορίας και θα επιστρέψει  στον πελάτη τη διαφορά που πρ οέκυψε, χωρί ς το γρ αφείο  µα ς να φέρ ει  ουδεµία  περ αιτέρω  ευθύνη ή υποχρέωση.Σύµφωνα µε του ς διεθνείς όρους τ α δω µάτ ια τω ν 
ξενοδοχείων παραλαµ βάνονται  µετά τ ις 14 κα ι παρ αδίδοντ αι µ έχρι  τις 12  το µεσηµέρι α νεξάρτητ α από την  ώρα  άφιξης ή αναχώ ρησης των ενοικίω ν . Στι ς περιπτ ώσεις ηµ ιδια τροφής (πρόγευ µα και  κυρίω ς γεύµα ) η επιλογή 
µεσηµ βρινού  ή βραδ ινού γεύµ ατος γίνετ αι α νάλογα µε τ ο πρόγρα µµα τ ης κά θε µ έρα ς. Το  γεύµα  -δείπνο µ πο ρεί  να εί ναι εκτ ός ξενοδοχεί ου.4. ΤΡΟ ΠΟΠΟ ΙΗΣ ΕΙΣ  Σ ΤΟ ΙΧΕΙΩΝ ΤΟ Υ ΤΑΞΙ∆ΙΟ Υ: το  Γραφεί ο προσπαθεί  να τηρή σει 

απαρ έγκλιτα τ ο πρ όγραµµ α του οργανω µένου  τ αξιδιού σ χεδιάζοντ ας κάθ ε λεπτο µέρ εια  α πό πο λύ  πιο νω ρίς . Παρ όλα αυτά   υ πά ρχει  τ ο ενδεχόµενο τ ης τ ροποποίησης τ ου που οφείλεται στο γεγονός της  χρησιµοποίησης τρίτω ν 
ως προµ ηθευ τών επί  τ ων οποίω ν δεν έχει άµεσο έλεγχο όπω ς α εροπο ρικές και ναυτ ιλιακές εταιρείες, ξενοδοχεία , µεταφορι κές κα ι άλλες τουριστι κές επιχειρήσει ς οι  οποίοι  είναι  δυνατόν να µην αντα ποκρ ιθούν στις υποχρεώσεις 

του ς.. Πα ρά  λοιπόν τ ον σαφή  δια µεσολαβητ ικό του ρ όλο  του ,  το γραφείο κατα βάλει  κά θε δ υνα τή προσ πάθεια να αντ αποκριθεί στ ις ανάγκες των Πελατών τ ου, δεν µπορεί όµω ς να  θεω ρηθεί υπεύθυνο γι α ανω µαλίες που δεν 
µπορ εί να πρ οβλέψει ή να ελέγξει όπω ς: α) Για τυχόν µετ αβολές ή  τ ροποποιή σεις πο υ συµβ ούν πριν και κατά  τα διάφορα στ άδια του τα ξιδι ού προερχόµενες από τι ς υπηρ εσίες τω ν αερ οπορικών και µετ αφο ρικών εταιρειώ ν κα ι 

πρακτ ορείων (κα θυστερήσει ς, ακυρώσει ς δρ οµολογίων,  αλλαγές τ ύπου αερ οσκαφών, υπεράρ ιθµες κρα τήσεις, α πώλει ες αποσκευών κλπ), β ) Ατυχήµ ατα, ασθ ένει ες ή δ υσάρ εστες οργανικές επιπτώσει ς από κλιµατ ολογικές 
συνθήκες, αδυνα µία προσαρµ ογής σε δια φορ ετικές χρονι κές ζώνες, υψόµετρο, επιδηµ ίες,  τ ροφικές δηλητηρ ιάσεις ή ανεπαρ κείς συνθήκες καθα ριότητ ας. γ) Μεταβολές οποιασδ ήποτε υπηρεσίας είτε του προγράµ µατο ς ολόκληρου, 

οφει λόµενες σε “ανώτ ερ η β ία” (πόλεµο ς ή απειλή πολέµου , θεοµηνίες, τρο µοκρατι κές ενέργειες, απεργίες, πολι τική ανατ αραχή κλπ. δ) Φθορά, απώλεια ή κλοπή αποσκευών, πρ οσω πικών αντικειµένων, χρη µάτω ν ή τ αξι διωτι κώ ν 
εγγρ άφω ν και  ο ποιασδήποτε συνέπειας από εγκληµατ ική ή άλλη α ξι όποινη πράξη. Πριν την εκτ έλεση της εκδρο µής τ ο γρ αφείο διατηρεί το δι κα ίωµ α να  τ ροποποιήσει  τ ο πρόγραµµ α της εκδροµ ής και  να ανα πρ οσα ρµόσει τ ην τι µή 

της. Στην περ ίπτωση αυτή  ο τα ξιδιώτ ης  µπορεί να ακυρώ σει  τ ην συµµ ετο χή  τ ου και  να  τ ου επιστρα φούν τα χρή µατα  που  έχει  πρ οκα ταβά λει ,εφόσον η τρ οποποίηση είναι  ο υσιώ δης ό πω ς πχ η αλλαγή της ηµέρας αναχώρ ησης η 
επιστρ οφή ς. Το δι καίωµ α αυτ ό δεν παρέχετ αι,  αν η αλλα γή του προγρά µµατ ος είναι  µ η ουσιώδης (π.χ. αλλαγή στ ην η µέρ α πραγµατ οποίησης πρ ογραµµ ατισµένη ς ξενάγησης, αλλαγή ξενοδοχείου σε άλλο τη ς αυ τής κα τηγορίας, 

µα ταίω ση µ ίας εκ των  δι αφόρων ξεναγήσεω ν , αλλαγή της ώρ ας α ερ οπορικής αναχώρ ησης από τ ο πρωί σε µεση µέρ ι η απόγευ µα κ.ο.κ) Κατά την εκτέλεση τη ς εκδ ροµής ο αρχη γός αυτ ής διατ ηρεί  το δικαίωµα  να  τ ροποποιή σει 
µέρος ή το σύνολο αυτής, εάν κρίνει ότι α υτό εί ναι προς το συµφέρον τω ν εκδροµ έων και  εξυπηρετ εί τ ην καλύτ ερη εκτέλεση τ ου γενικότερου  προγρά µµατ ος. Όλα τ α έκτα τα έξοδα  (επιπλέον διανυκτερ εύσεις, φα γητ ό, µετα φορ ές 

κλπ) πο υ προκύπτουν απο την τ ροποποίη ση µέρους ή όλου τ ου προγράµ µατος λόγω έκτατω ν γεγονότων ή γεγονότων ανω τέρ ας βίας εκτός του ελέγχου του Γρ αφείο υ επιβ αρύνουν αποκλειστι κά τους εκδρ οµεί ς. .  Η σειρά τω ν 
περιηγήσεων µπορεί να τροποποιηθεί  χωρ ίς να πα ραληφθεί  το παραµι κρό. Πιθαν ή αλλαγή τ ων ω ρών α να χωρή σεω ν τω ν µεταφορι κώ ν µέσων από πρω ί σε µεσηµέρι  ή α πό γευµα  και αντίστροφα ή της ώ ρας επιβίβασης σε 
λεω φορείο ο δικής εκδ ρο µ ής, δεν θεω ρεί ται αλλαγή προγράµ µατος Στα  µ ουσεία / θεάµατ α που τις ηµέρες τ ων εορτ ών θ α πα ραµείνουν κλειστ ά λόγω τω ν αργιών, δεν περ ιλαµβ άνεται  ξενά γηση ή επίσκεψη. 5. ΑΚΥΡΩΣ Η 

ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : Τ ο Γραφείο έχει  το  δι κα ίωµ α να  ακυρ ώσει την εκδροµ ή λόγω  µ ικρής συµµετοχής το αργότερο τρείς η µέρες πρι ν την αναχώ ρηση. Ακύ ρωσ η τ ης εκδ ροµής µπορεί να  γίνει κα ι γι α  λόγους α νωτέρας
βίας ή γι α λόγους που το Γρ αφείο κρίνει σκό πιµους. Σε α υτές τι ς περιπτώ σεις προτείνει  κά ποια άλλη εκδροµή τ ης ί διας τι µής και ποιότ ητας. Αν ο πελά της δεν δεχθεί τότε επιστρ έφετ αι το ποσό που κατα βλήθηκε. Ουδεµία άλλη 

απαί τησ η αναγνωρίζετ αι ή γίνετ αι αποδεκτή. Αν κατά τη διάρκεια της εκδροµ ής παρ ουσιαστ ούν λόγοι  οι  οποίοι επιβάλουν την άµεση δ ιακοπή της (εµπόλεµη σύ ρραξη, έκτακτα  καιρικά φαινόµενα κ.ο.κ) η ευθύνη του γραφείου µας  
περιορί ζεται στον επαναπα τρισµό του συµµετέχοντα µε τ ο πλέον πρόσφορο  µ έσο, χω ρίς  τ ην αν άλη ψη του κόστο υς που  τυχόν θα  προ κύψει,  η της ευθύνης επιστροφής χρηµά των ή αποζηµίω σης. 6. ΑΚΥΡΩΣ Η Σ ΥΜΜΕΤΟ ΧΗΣ  

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚ∆ΡΟΜΕΑ: Εάν ο συµµετέχω ν Πελάτης ή ο εκπρόσωπος της οµάδα ς Πελατώ ν ή οποιοσδήποτ ε συµµετέχω ν α ποφα σίσει  να  α κυρ ώσει την σ υµµετοχή του πρέπει  να  δη λώ σει αυτ ό εγγράφως. Η ακύρω ση  ισ χύει  από 
την η µέρ α παρα λα βής της εγγρ άφου ει δοποιήσεω ς. Στην περίπτω ση α υτή ο Πελάτ ης πο υ ακυρώνει τ ην συµµ ετ οχή του επιβα ρύνετ αι µε  τα  ακόλουθα  ποσά  ανάλογα µε  το χρονικό διάστ ηµα που µεσολαβεί από  την λήψη τ ου 

εγγρ άφο υ τη ς ακύρω σης µέχρι  τ ην ηµ εροµ ηνία αναχώ ρησης, καθ ώς τ ο Γρ αφείο για την εξασφάλιση των απαρα ίτητω ν υπηρ εσιών για την εκτέλεση του  έργου τ ου προ πλη ρώνει σηµαντ ικά πο σά σε τ ρίτο υς (ξενοδοχεία, α εροπορ ικές 
εταιρ είες κλπ). Έτσι σε περίπτω ση ακύρω ση ς: 1. έω ς 21 ηµέρες πριν την α ναχώρη ση παρακρα τεί ται ποσό 30  ευρώ κατά  άτ οµο από την δοθείσα  προκατ αβολή για τα πραγµ ατοποιη θέντα  έξοδ α τ ης εταιρ ίας πρ ος εξυπηρέτηση τω ν 

(προκρα τήσεις, α λληλογρα φία κλπ) 2.  Μετά  τ ο παραπάνω  χρ ονικό δ ιάσ τηµα και  µ έχρι  και  µέχρι  14 ηµέρ ες πριν την αναχώρ ηση ο συµµετέχω ν υπο χρεούτ αι να καταβ άλει  τ ο 4 0% τ ης α ξί ας τ ης εκδ ροµής  3. από 13 έως 8 ηµέρ ες 
πριν την ανα χώρηση ο συ µµετέχω ν υπο χρεο ύται να κατ αβάλει το 60% τ ης α ξίας τ ης εκδροµή ς 4. Αν η ακύρωση πραγµα τοποιηθ εί τ ην τ ελευ ταία  εβδο µάδα πρίν την αναχώρ ηση παρ ακρατείτ αι  το 100 % τ ης α ξίας τ ης εκδροµ ής, 

οποιοσδήποτ ε και αν είναι  ο λόγος (υγείας, εκτάκτων επα γγελµατι κών υ ποχρ εώ σεων κ.α. ) 7. Στην περ ίπτω ση χρησιµοποι ήσεως ναυ λω µένω ν δ ροµολογίω ν (charter) και ανεξα ρτήτω ς το υ χρ ονι κού διαστήµατ ος ακύρ ωση ς πριν την 
αναχώ ρηση, παρ ακρατε ίτα ι όλη η αξία της εκδρ οµής (1 00%). Στην περίπτωση χρησιµοποιήσεως αεροπορικών εταιρ ειώ ν σε πα κέτο εκδ ροµής ή πακέτ ο διακοπών, όπου απαι τεί ται η ά µεση έκδοση του αεροπορι κού εισ ιτη ρίου, η 

στην περίπτω ση του ξενο δοχεί ου απα ιτε ίται  η πρ οεξόφλη ση κα ι η έκδο ση voucher .  ανεξαρ τήτω ς του χρονικού διαστήµα τος ακύρω ση ς πρ ιν τ ην αναχώρ ηση της εκδροµ ής, παρ ακρατείτ αι ο λό κληρ η η αξία τ ου αεροπορ ικού 
εισι τηρίο υ και του  ξενο δοχεί ου καθώ ς αυ τό εκδίδετ αι τη στιγµ ή της κράτη σης και δεν εί ναι δυνατ όν να  ακυρωθεί α πό  τις αεροπορικές εταιρίες η από το ξενο δοχείο . Γι α τις κρουα ζιέρες η  ακόµη και  γι α κάποια  ακόµη τα ξίδια (πχ 
Ρωσία, Αµ ερι κή  ,  Άγι οι Τόποι  ,  κλπ) που πολλές φο ρές τα ονοµ άζου µε µα κρινά η εξωτ ικά όπως κα ι για ατ οµικά µεµονοµένα ταξίδια συνήθω ς ισχύουν δια φορ ετι κού  όρ οι ακύρω ση ς σύµφω να µε τ ους ό ρους τ ου κάθε ναύ λο υ τω ν 

αεροπορι κών εταιριών καθώ ς και την πολιτική για θέµατα  ακυρώ σεων του εκά στοτ ε ξενοδοχείου. Επίσης σ ε περιόδους εκθέσεω ν , αθλητικών η καλλι τεχνι κώ ν γεγονότ ων οι χρονικές περίοδοι συνή θως είναι  αρ κετά µεγαλύτερες κα ι 
τα  ποσοστά πα ρακρατ ήσεων υψηλότ ερα  από τα  προαναφερόµενα Στ ην περίπτ ωση που ένα από τ α δύο άτοµα  που έχουν επιλέξει να διαµείνουν ή διαµένουν σε δίκλινο δω µάτι ο ακυρώ σει τη  συµ µετ οχή του, θα κα ταβά λει τ α 

ανάλογα  α κυ ρωτι κά  τέλη. Εφ’ όσον τα παραπάνω  ακυρωτ ικά τέλη  δεν ισ ούνται µε το 100% της συνο λι κή ς αξίας του τ αξιδιού, το άτοµ ο πο υ θ α ταξιδέψει  τ ελικά, θα πλη ρώσει  και  τ η διαφορά  τ ου δωµ ατίου  τ ου, καθώ ς θα  δ ιαµείνει 
αναγκασ τικά σε µ ονόκλι νο 7.ΥΠΟ ΧΡΕΩΣ ΕΙΣ ΕΚ∆ΡΟΜΕΩΝ: Τ ο γραφείο  µας, παρέχει όλες τ ις απαραί τητες πληρ οφορίες, όσον αφο ρά στα τα ξιδιωτι κά  κα ι άλλα έγγρ αφα που απαι τούνται  γι α κάθε ταξίδι και  πρ οορισµό και  την 

έκδ οσή ή/και  θεώρ ησή τους,   αλλά  κάθε εκδροµέας είναι υπεύθυνος γι α τ ην ισχύ, την εγκυ ρότητ α, την εξα σφάλιση και την φύλαξη ό λω ν των ταξιδιω τικών εγγράφων που είναι απαρα ίτητ α για τη συµµ ετο χή στην εκδροµή, 
(δια βατή ριο, θεωρ ήσεις, πιστ οποιητι κά, άδειες, βίζα κλπ), και καµια ευθύνη δε φέρει το γραφείο.  Ο πως επίσης δεν ευθύνετ αι σε περίπτω ση που η ισχύς της visa η είναι  µ ικρότερη από τη διάρ κεια του ταξιδι ού (ήτ οι δεν συµ πίπτουν 

οι ηµερ οµηνίες) ή  σε περίπτ ωση που ζευγάρι ταξιδιω τών έχουν διαφορετική υπηκοότ ητα µ ετα ξύ τ ους, εκτ ός Scheng en η αν τ ο διαβ ατήρι ο έχει µι κρ ότερη χρονική ισχύ από α υτήν που απα ιτεί η κάθε χώρ α Επίσης υπηρεσιακές 
τα υτότητ ες (αστ υνοµία ,  στρα τός κλπ) δεν λογίζονται ω ς τα ξιδιωτι κά έγγραφα και θα πρέπει  ο  εκδροµέας σε συνεννόη ση µε την υπηρεσία το υ η  τι ς α ρµόδι ες αρχές να επι βεβαιώ σει την ισ χύ  τ ους γι ατί σε αυτές τ ις περιπτώ σεις το 

γραφείο µας δεν φέρει ευ θύνη γι α τυχόν απαγόρευση εξόδο υ α πό την χώρα. Ενή λι κες που  τ αξιδεύουν µε  ανήλικα παιδιά θα πρέπει να έχουν φροντίσει  γι α τ α απαρα ίτητ α έγγραφα όπως εξουσιοδοτή σεις κλπ γιατί  και  σε αυτ ές τις 
περιπτώ σεις τ ο γραφείο  µ ας δεν φέρ ει ευθύνη για τυ χόν α παγόρευ ση εξόδο υ από την χώρ α  Επίσης  το γραφείο µας δεν φέρει  ευθύνη σ ε περίπτω ση που οι  α ρχές δεν επιτρ έψουν την έξο δο ή είσοδο σ ε κάποιον εκδροµέα είτε 

λόγω µ η υποβο λής         ει λι κρ ινούς δηλώσεω ς είτ ε λόγω απαγορεύσεως ή περιο ρισµών επιβληθέντ ων στο πρόσωπό τ ου, τότε ο εκδροµέας δεν δικαιο ύται επιστροφής οιου δήποτε χρηµα τικού ποσού που κα τέβ αλε προ ς τ ο 
γραφείο. Η προµήθ εια  συναλλάγµα τος (αγορά , γνήσιο της δή λω σης, γνήσιο της υπογραφής κ.λ.π.) είναι επίση ς α ποκλε ιστική ευθύνη τ ου  συµ µετ έχοντο ς.  Βασική υποχρέωση των εκδροµ έων είναι  η έγκαιρη προσέλευσή τω ν 
στους ορισµένου ς κατά  τ ο πρόγραµµ α τόπους και χρόνους. Σε περίπτω ση καθυστέρησης το υ εκδροµ έα και µη  έγκαιρ ης προσέλευσης του στον καθορισµένο τόπο ή χρόνο για την εκτ έλεση του προ γρ άµµατ ος (όπω ς ξεναγήσει ς, 

µεταφορές, πτ ήσεις, γεύµ ατα) ο αρ χηγός έχει το δι καίω µα ν’  αποχω ρήσει,  µε συνέπεια ο εκδροµέας να χάσει την εκδήλωση χω ρίς να δικαι ούται οια δήποτες αποζηµίω σης ή επιστρ οφή ς χρηµάτ ων. Στ ην περ ίπτωση α υτή ο 
εκδ ροµέας πρ έπει  να  επανασυνδεθεί µε  το γκρουπ µε δι κά τ ου έξοδα. Ο ποιοσδήποτε συµ µετ έχων µπορε ί να εκχωρ ήσει έγκυρα  τ ην συµµετοχή του σε άλλον αφού ενηµερώσει  τ ο γρ αφείο του λά χιστ ον 5 εργάσιµες µέρες πριν την 

αναχώ ρηση. Ο εκχω ρών κα ι ο  εκδ οχέας ευθύνοντ αι αλληλέγγυα για τ ις τυ χόν χρηµ ατικές οφει λές καθώ ς και για τα πρόσθ ετα  έξοδ α α υτής τ ης εκχώ ρησης (επιβ αρύνσεις λό γω  α λλα γή ς ονόµατ ος και αεροπορικού  ναύλου, 
τηλεπικοινωνιακές δαπάνες κλπ). Επίση ς ο εκδοχέας µε  την αποδοχή τ ης συµµετοχής του δη λώ νει ότ ι έλαβε γνώση  και  συναινεί µε τους όρους συ µµετ οχής 8. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ∆ΙΑΦΟ ΡΩ Ν: Το  γρα φείο έχει σ χεδιάσει και επιθυµεί ην 

πλήρη, σύµφωνα  µε το πρόγραµ µα, παρ οχή τ ων υπηρεσ ιών που έχο υν  σ υµφωνηθεί µε τους Πελάτ ες. Σε περίπτωση υπάρξεω ς προβληµ άτων κατά  τ ην δι άρκεια της εκδροµής ο πελάτη ς έχει δικαίωµα  να δια τυπώσει  εγγρ άφως τ α 
παρά πονά του εντό ς επτά (7) ηµερ ών από την ηµεροµηνία επιστροφής. Απαιτ ήσεις γι α σω µατι κές βλάβες που προκύπτουν  από τ ην µ η εκτέλεση ή την  πληµµ ελή εκτέλεσ η των παρο χών τ ου οργανωµ ένου τα ξιδι ού, περιορί ζοντα ι 

σύµφωνα µε τ ις περί ευθύνης διατά ξεις τ ων διεθνών συµβ άσεων, ο ι οποίες δεσµεύουν την Ελλά δα και διέπουν τις εν λόγω παροχές.1. Αεροπορι κή µ ετα φορ ά: Σύµβαση Βαρσοβία ς 1912  2. Θα λά σσια µεταφορά : Σύ µβαση Βέρνης 
1974 3. Ο δική µεταφορά : Νοµοθεσία Ε.Ε. 4. Ξενο δοχεια κή διαµονή: Σύµβ αση Πα ρισίων 1962. Ό σον αφορά στ ις λοιπές ζηµι ές (εκτός σωµα τικών βλαβ ών) που προκύπτο υν από την µη εκτέλεση ή  τ ην πληµµελή εκτέλεση παρ οχώ ν 

του  οργανω µένου ταξιδι ού, η αποζηµίωση  περιορίζετ αι στην επιστροφή της αξίας τ ης παροχής πο υ δεν παρεσχέθη. Η α ξίω ση  του  συµµετέχοντ ος για τυχόν αποκατ άσταση  της ηθ ικής του βλάβης σ υνεπεία  µη εκτέλεσης η 
πληµµελούς εκτέλεσης της σύµ βασης εξ υπαι τιότητ ας τ ου διοργανω τή ή τρίτ ων πα ρόχων για του ς οποίο υς αυτ ός ευθύνετ αι,  δεν δύναται  σ ε καµία περίπτ ωση να υπερβαίνει το 15% της κατ’  άτ οµο βα σικής τιµή ς της εκδρ οµής πρ ο 

φόρων. Ο περιορισµός α υτός ρ ητά συµφωνεί ται από τους συµ βαλλόµενους στα πλαίσ ια του άρθ ρου 5 πα ρ. 2δ π.δ. για τυχόν νοµι κή  δι εκδίκηση των απαιτ ήσεων κα θορί ζοντα ι τ α  Ελληνικά ∆ι καστ ήρια και ειδικότερα  τα  ∆ικαστήρια 
της έδρ ας το υ Γρ αφείου  στην Θ εσσαλονί κη  

9.ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘ ΥΝΗΣ: Το Γρα φείο σε εφαρ µογή του Π.∆. 339/5.9 .96 έχει  α σφαλισ θεί για  τ ους κινδύνου ς που αφορούν στην εκτέλεση τ ης τα ξιδιωτ ικής σύµβ ασης και τον επα ναπατρισµό τ ων τ αξιδιω τών σε 
περίπτω ση πτ ώχευ σης.  Η α σφαλιστ ική εταιρεία  και τα σ τοι χεία  του ασφαλιστηρ ίου συµβο λα ίου, αναφέρ ονται στο  έντυ πο της τ αξιδιωτ ικής σύ µβασης. Σ υνιστούµε όµω ς στ ους ταξιδιώτες να ζητήσουν από τους α σφαλιστ ικούς 

συµβούλους την πρ οσω ρινή ασφαλιστική τους κά λυψη γι α α σθένεια  ή ατύ χηµα κατά την διάρ κεια του ταξιδι ού η  οποία είναι  προα ιρετική 

Θα  θ έλαµ ε να σα ς επιβεβαιώ σουµ ε ότι  η προ στα σία  τ ων προσω πικών δεδοµένω ν (τ ηλέφωνα , emai l κλπ)  που µας έχετε  δώ σει οικιοθ ελώς  στο  πλαίσιο  τ ης συνεργασίας µας  είνα ι πολύ σηµαντ ική γι α εµ άς και  τα δεδοµέν α σας 
δια τηρο ύντ αι µε απόλυτ η ασφάλεια και  εµπιστευτ ικότητα , τηρώ ντας πά ντοτε τι ς σχετικές διατάξει ς και σε πλήρη συµµόρ φω ση µε τον νέο Κανονισµό G DPR. 
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