
ARIMAR TRAVEL 
BAΡΚΔΛΩΝΗ 

5 ημέρες / 4 νύχηες  - Αναχωρήζεις: 09/06 
 

1η μέρα ΑΘΗΝΑ - ΒΑΡΚΔΛΩΝΗ 

πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ πξσηεύνπζα ηεο Καηαινλίαο, ηελ Βαξθειώλε. Άθημε, 
κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Διεύζεξνο ρξόλνο γηα κηα πξώηε γλσξηκία κε ηελ πόιε. 

 

2η μέρα ΒΑΡΚΔΛΩΝΗ  
Η μελάγεζε καο αξρίδεη κε κηα επίζθεςε ζην Ιζπαληθό ρσξηό κε ηα γξαθηθά ζνθάθηα, πνπ δεκηνπξγήζεθε 

γηα ηε Γηεζλή Έθζεζε ηνπ 1929. πλερίδεηαη ζε έλα από ηα πην αμηόινγα έξγα ηνπ αξρηηέθηνλα Gaudi, ηελ 
εθθιεζία αγξάδα Φακίιηα (Αγία Οηθνγέλεηα) θαη ηελ Μεηξόπνιε πνπ δεζπόδεη ζην θέληξν ηεο παιηάο ζπλνηθίαο 

Μπάξην Γθόηηθν. ηε ζπλέρεηα ζα απνιαύζνπκε ηελ παλνξακηθή ζέα ηεο πόιεο θαη ηνπ ιηκαληνύ από ηνλ ιόθν 

Μόληδνπηθ. Σέινο ζα επηζθεθζνύκε ην Οιπκπηαθό ρσξηό θαη ην Οιπκπηαθό ηάδην όπνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη 
αγώλεο ην 1992. Απόγεπκα ειεύζεξν. 

 
3η μέρα ΒΑΡΚΔΛΩΝΗ 

Πξσηλό ζην μελνδνρείν. To ζεκεξηλό καο πξόγξακκα πεξηιακβάλεη ηελ εθδξνκή ζην Figueres, όπνπ 
βξίζθεηαη ην κνπζείν ηνπ δηάζεκνπ δσγξάθνπ Salvador Dali. Αθεζείηε ζηελ ζνπξεαιηζηηθή αηκόζθαηξα πνπ 

εθπλένπλ ηα έξγα ηνπ απ' ηα πξώηα ρξόληα ηεο θαιιηηερληθήο ηνπ δξαζηεξηόηεηαο έσο θαη ηα ηειεπηαία ρξόληα 

ηεο δσήο ηνπ. Πεξηπιαλεζείηε επίζεο ζηελ παλέκνξθε Girona, κηα από ηηο ζπνπδαηόηεξεο ηζηνξηθέο πόιεηο ηεο 
Καηαινλίαο. 

 
4η μέρα ΒΑΡΚΔΛΩΝΗ 

Πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη εκέξα ειεύζεξε. Κάληε ηελ βόιηα ζαο ζην ιόθν ηνπ Νηηκπηληάκπν θαη 

απνιαύζηε κηα αθόκα παλνξακηθή ζέα ηεο πόιεο. Δπηζθεθηείηε ην πην δηάζεκν πάξθν ηεο Βαξθειώλεο, Πάξθν 
Γθνπέι, πνπ θέξεη επίζεο ηελ ππνγξαθή ηνπ γλσζηνύ Καηαιαλνύ αξρηηέθηνλα Gaudi θαη ραιαξώζηε 

απνιακβάλνληαο ηα εληππσζηαθά δεκηνπξγήκαηα ηνπ. Πεξπαηήζηε ζην Οιπκπηαθό ρσξηό θαη απνιαύζηε ηνλ θαθέ 
ζαο ζηηο πην πνιπζύρλαζηεο θαθεηέξηεο ηεο πόιεο. Δπίζεο επηζθεθηείηε ην ελπδξείν, έλα από ηα πην ζεκαληηθά 

ηεο Δπξώπεο, ζην νπνίν ζα έρεηε ηελ επθαηξία λα δήζεηε ηε καγεία ηνπ ζαιάζζηνπ βαζηιείνπ. 

 
5η μέρα ΒΑΡΚΔΛΩΝΗ - ΑΘΗΝΑ  

Πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη ρξόλνο ειεύζεξνο. Μεηαθνξά ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Αζήλα. 
 

Κόζηος καη’άηομο 2κλινο 1κλινο Παιδί 

 545€ +150€ 485€ 

 
ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:  

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο ΑΘΗΝΑ – ΒΑΡΚΔΛΩΝΗ – ΑΘΗΝΑ ALITALIA 

 Γηακνλή ζε επηιεγκέλν μελνδνρείν 4 αζηέξσλ 

 Πξσηλό κπνπθέ θαζεκεξηλά 

 Μεηαθνξέο από / πξνο αεξνδξόκην θαη μελνδνρείν Βαξθειώλεο 

 Ξελάγεζε πόιεο κε ηνπηθό μελαγό  

 Δλεκεξσηηθά έληππα / ράξηεο  

 Αξρεγόο / ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο 

 Φ.Π.Α. / Σαμηδησηηθή ηζάληα   

 Αζθάιεηα ηαμηδίνπ (αζηηθήο επζύλεο) 

 
ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

 Όηη δε αλαθέξεηαη ζην πξόγξακκα 

 Δίζνδνη ζηα κνπζεία  

 Φόξνη αεξνδξνκίσλ 

 

Α. Παπανδρέου 20, Γλυφάδα, Τ.Κ. 166 75 
Τηλ: 210-8981162, 210-8981164 / Φαξ: 210-8940423 



 
 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ 

Βάζει ηοσ Προεδρικού Διαηάγμαηος 339/1996, καη’ εθαρμογή ηης Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ 

 

Παξαθαινχκε λα δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ηνπο παξαθάησ Γεληθνχο Όξνπο Σπκκεηνρήο (Γ.Ο.Σ.), πνπ ξπζκίδνπλ ηηο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο ηνπ Πειάηε (εθεμήο ν Ταμηδηψηεο) πνπ ζπκκεηάζρεη ζε νξγαλσκέλν ηαμίδη (παθέην 
ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ κεηαθνξάο θαη κηαο ηνπιάρηζηνλ δηαλπθηέξεπζεο) θαη ηνπ Ταμηδησηηθνχ Γξαθείνπ (εθεμήο ε Εηαηξία), πνπ πσιεί νξγαλσκέλα ηαμίδηα, πνπ έρεη δηνξγαλψζεη ην ίδην ή άιινο δηνξγαλσηήο. Ο Ταμηδηψηεο, 

ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, νη ζπληαμηδηψηεο ηνπ θαη νη ζπκκεηάζρνληεο, κέζσ εηαηξηψλ, ζπιιφγσλ, ζρνιψλ ή άιισλ θνξέσλ, πνπ θαιχθζεθαλ απφ απηφλ νηθνλνκηθά θαη ηνλ εμνπζηνδφηεζαλ λα ηνπο εγγξάςεη ζε νξγαλσκέλν 

ηαμίδη, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην νξγαλσκέλν ηαμίδη ηεο Εηαηξίαο, απνδέρνληαη, απηνκάησο θαη αλεπηθχιαθηα, ην πξφγξακκα ηνπ νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ θαη ηνπο παξαθάησ Γ.Ο.Σ., πνπ είλαη ζχκθσλνη κε ην Π.Δ. 339/1996 θαη 

ηνπο νπνίνπο κειέηεζαλ πξνζεθηηθά, θαηαλφεζαλ θαη δεζκεχνληαη λα ηεξήζνπλ. 

1. ΓΙΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ 
Η Εηαηξία καο είλαη κέινο ηνπ Σπλδέζκνπ ησλ ελ Ειιάδη Τνπξηζηηθψλ θαη Ταμηδησηηθψλ Γξαθείσλ, θαη έρεη ιάβεη Εηδηθφ Σήκα Λεηηνπξγίαο ηνπ Ε.Ο.Τ. Η Εηαηξία καο δηνξγαλψλεη ηαμίδηα, είηε κφλε ηεο είηε ζε ζπλεξγαζία κε 

άιια ηνπξηζηηθά γξαθεία, ηα νπνία πσιεί ή ηα δηαζέηεη πξνο πψιεζε ε ίδηα ή κέζνπ άιινπ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ θαη ιεηηνπξγεί θαη σο κεζνιαβεηήο κεηαμχ ησλ πειαηψλ/ηαμηδησηψλ θαη ησλ δηαθφξσλ θνξέσλ παξνρήο 
ππεξεζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηε δηνξγάλσζε ησλ ηαμηδηψλ (κεηαθνξηθέο εηαηξίεο, αεξνπνξηθέο εηαηξίεο, μελνδνρεία, ηνπηθά ηαμηδησηηθά γξαθεία θ.α.) ζηνπο νπνίνπο δελ έρεη άκεζν έιεγρν.  

2. ΔΓΓΡΑΦΔ - ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΑ ΟΡΓΑΝΩΜΔΝΑ ΣΑΞΙΓΙΑ 
Οη εγγξαθέο ζε νξγαλσκέλν ηαμίδη θαη νη θξαηήζεηο ζέζεσλ γίλεηαη κε επίζθεςε ζηα γξαθεία καο ή ζηα γξαθεία ησλ ζπλεξγαηψλ καο, κε αιιεινγξαθία, fax, e-mail θαη ηειεθσληθά θαη ππφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: α) ηεο 

θαηαβνιήο, ηεο πξνβιεπφκελεο θάζε θνξά πξνθαηαβνιήο ή νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ ηεο αμίαο ηνπ ηαμηδίνπ, είηε κε κεηξεηά είηε κέζσ πηζησηηθψλ θαξηψλ είηε κε έκβαζκα ζηνπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ηεο Εηαηξίαο, θαη β) 
ηεο αλεπηθχιαθηεο απνδνρήο ησλ παξφλησλ Γ.Ο.Σ. Μεηά ηελ θαηαβνιή ηεο πξνθαηαβνιήο, θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν, ηεθκαίξεηαη ε αλεπηθχιαθηε απνδνρή ησλ παξφλησλ φξσλ απφ ηνλ Ταμηδηψηε. Γηα ηελ έγθπξε εγγξαθή ηνπ 

Ταμηδηψηε ζε νξγαλσκέλν ηαμίδη, ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηελ απφδεημε πιεξσκήο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ζα εθδψζεη ε Εηαηξία καο θαη ε νπνία απνηειεί ζπγρξφλσο θαη ηε ζρεηηθή ηαμηδησηηθή ζχκβαζε (ζχκβαζε 

πψιεζεο), ην ζπγθεθξηκέλν ηαμίδη κε ηηο εκεξνκελίεο αλαρψξεζεο θαη επηζηξνθήο θαη ηπρφλ άιια δηαθξηηηθά ζηνηρεία ηνπ. Τν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην νξγαλσκέλν ηαμίδη εμαζθαιίδεηαη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο 
αμίαο απηνχ θαη ησλ ηπρφλ επηβαξχλζεσλ ηνπ, δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ αλαρψξεζε. Τπρφλ κε εμφθιεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο αμίαο ηνπ ηαμηδηνχ ζηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν επηηξέπεη ζηελ Εηαηξία λα αθπξψζεη ηελ θξάηεζε θαη, 

ελδερνκέλσο, λα απαηηήζεη αθπξσηηθά, ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ φξνπο αθχξσζεο. Ο Ταμηδηψηεο, πνπ εθπξνζσπεί θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ ή ηελ νκάδα ηνπ, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψζεη φινπο ηνπο εθπξνζσπνχκελνπο 

απφ απηφλ ζπληαμηδηψηεο ηνπ γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη ηνπο φξνπο ηνπ ηαμηδηνχ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην ηαμίδη, κέζσ ηξίηνπ, έρνπλ ηηο ίδηεο ππνρξεψζεηο κε απηφλ πνπ ηνπο ελέγξαςε ζην ηαμίδη θαη ε Εηαηξία δχλαηαη λα ηνπο 
πξνζθέξεη θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία κε ην ηαμίδη. Τειεθσληθέο ή άιινπ είδνπο θξαηήζεηο, πνπ δελ επηθπξψλνληαη εληφο ζαξάληα νθηψ (48) σξψλ, µε ηελ πιεξσκή ηεο αλάινγεο πξνθαηαβνιήο δελ ππνρξεψλνπλ ηελ Εηαηξία λα 

δεζκεχεη ζέζεηο ζην ηαμίδη.  

3. ΣΙΜΔ ΣΑΞΙΓΙΩΝ - ΔΠΙΒΑΡΤΝΔΙ κλπ 
Οη ηηκέο ησλ ηαμηδηψλ, πνπ αλαθέξνληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ έληππν ηεο Εηαηξίαο, ππνινγίδνληαη θαηά ηελ εκέξα πνπ εθδίδεηαη ν ηηκνθαηάινγνο / έληππφ καο, κε βάζε ηα θνζηνιφγηα ησλ ππεξεζηψλ θάζε ηαμηδηνχ, ηνπο 
ηζρχνληεο λαχινπο / επίλαπινπο, θφξνπο θαη άιια έμνδα, ηελ ηζνηηκία μέλσλ λνκηζκάησλ ζε ζρέζε κε ην Επξψ, θαζψο θαη θάζε άιινλ παξάγνληα θφζηνπο. Η Εηαηξία, αθνχ έρεη εμαληιήζεη θάζε δπλαηφηεηα πξφβιεςεο, 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλαπξνζαξκνγήο ησλ ηηκψλ φηαλ νη πην πάλσ παξάγνληεο θφζηνπο αιιάμνπλ, ιφγσ απξφβιεπησλ απμήζεσλ θφξσλ, λαχισλ, ζπλαιιάγκαηνο, θαπζίκσλ θιπ, κέρξη θαη είθνζη (20) εκέξεο πξηλ ηελ 

εκεξνκελία ηεο αλαρψξεζεο,. Σηελ πεξίπησζε πνπ γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο απμεζεί ε αμία ηνπ ηαμηδηνχ, ν Ταμηδηψηεο έρεη δηθαίσκα λα απνδερζεί ηελ αλάινγε αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ ηαμηδηνχ ή λα αθπξψζεη ηε ζπκκεηνρή 
ηνπ, εθφζνλ ε αχμεζε απηή ππεξβαίλεη ην 10% ηεο αμίαο ηνπ ηαμηδηνχ, θαη λα ηνπ επηζηξαθνχλ ηα ρξήκαηα πνπ έρεη θαηαβάιεη. Οη παηδηθέο ρξεψζεηο πνηθίιινπλ θαηά πεξίπησζε απφ πξνζθνξά δσξεάλ δηακνλήο, ρσξίο θαγεηφ, 

ζηα μελνδνρεία θαη ηα πινία, κέρξη κηα κηθξή έθπησζε (γηα ειηθίεο 2-12 εηψλ θαη κφλν φηαλ πιεξψλνπλ δχν ελήιηθεο θαη δηακέλνπλ ζην ίδην δσκάηην /θακπίλα). 

4. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ - ΔΤΘΤΝΔ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ (ΔΣΑΙΡΙΑ) 
Η Εηαηξία έρεη ππνρξέσζε λα ζπληνλίζεη θαη λα εθηειέζεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηα ηαμίδηα πνπ δηαζέηεη ζηνπο Ταμηδηψηεο κεζνιαβψληαο κεηαμχ ησλ ηαμηδησηψλ θαη θάζε ηξίηνπ πνπ παξέρεη ηηο ππεξεζίεο, πνπ 

πεξηιακβάλεη ην ηαμίδη (κεηαθνξέσλ, μελνδφρσλ, πξαθηφξσλ θηι), αιιά δελ έρεη θαη δελ κπνξεί λα έρεη άκεζν έιεγρν ζε απηνχο, νπφηε θαη επζχλε. Η Εηαηξία δελ επζχλεηαη γηα ιαλζαζκέλεο ελέξγεηεο θαη παξαιείςεηο ηξίησλ 

θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο, γηα ηηο αλσκαιίεο ζηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ θαη γηα ηηο έθηαθηεο θαηαζηάζεηο φπσο: αθπξψζεηο, θαζπζηεξήζεηο ή αιιαγέο δξνκνινγίσλ πάζεο θχζεσο κεηαθνξηθψλ κέζσλ (αεξνπιάλσλ, πινίσλ, 

απηνθηλήησλ, ηξέλσλ θ.α.), ιφγσ απνθιεηζκνχ ("εκπάξγθν") πεξηνρψλ, απεξγηψλ θαη άιισλ αηηηψλ. Γηα νπνηεζδήπνηε θαζπζηεξήζεηο chartes ή θαη δξνκνινγεκέλσλ αεξνπιάλσλ, δελ επζχλεηαη ε Εηαηξία (Ταμηδησηηθφ Γξαθείν). 
Γηα ην ιφγν απηφ ησλ πηζαλψλ κηθξψλ ή κεγάισλ θαζπζηεξήζεσλ, γηα ηερληθνχο, κεηεσξνινγηθνχο ή άιινπο ιφγνπο, νη πειάηεο - ηαμηδηψηεο δελ πξέπεη λα πξνγξακκαηίδνπλ ζπλαληήζεηο, εξγαζίεο ή επηζθέςεηο, ηηο εκέξεο ησλ 

πηήζεσλ.  

Η Εηαηξία δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνβιέςεη ή λα ειέγμεη πεξηζηάζεηο πνπ είλαη μέλεο πξνο ηε ζθαίξα επηξξνήο ηεο θαη κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηε καηαίσζε ηνπ ηαμηδηνχ ή ζε δεκίεο πνπ νθείινληαη ζε κε εθηέιεζε ή πιεκκειή 
εθηέιεζε ησλ ζπκθσλεκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπ ηαμηδηνχ. Φαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ πεξηπηψζεσλ είλαη: απεξγίεο, αηπρήκαηα, αζζέλεηεο, επηδεκίεο, νξγαληθέο δηαηαξαρέο ιφγσ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ, πςνκέηξνπ, 

θιίκαηνο, ιφγσ γεπκάησλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην πξφγξακκα ηνπ ηαμηδηνχ ή ιφγσ αλεπαξθψλ ζπλζεθψλ πγηεηλήο απφ εμσγελείο παξάγνληεο, ηξαπκαηηζκνί ή θαθνπρίεο ιφγσ πνιέκνπ, πξαμηθνπεκάησλ, ηξνκνθξαηηθψλ 

ελεξγεηψλ, αεξνπεηξαηεηψλ, ζεηζκψλ, θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ππξθαγηψλ, επηδεκηψλ, ηνμηθψλ κνιχλζεσλ θαη νπνηαδήπνηε άιιε θαηάζηαζε αλάγθεο ή αλσηέξαο βίαο. Σηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, ε Εηαηξία δελ θέξεη επζχλε γηα 

απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκίαο πνπ πξνθιήζεθε απφ απηέο, πιελ φκσο ζα θάλεη θάζε πξνζπάζεηα γηα λα ζπκπαξαζηαζεί θαη λα θξνληίζεη ηνπο Ταμηδηψηεο κε θάζε ηξφπν, ρσξίο απηφ λα ζηνηρεηνζεηεί επζχλε ηεο ή ππνρξέσζε 
θάιπςεο ησλ ζρεηηθψλ έθηαθησλ δαπαλψλ, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα θαιπθζνχλ, φπσο ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο αλσηέξαο βίαο, απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο Ταμηδηψηεο. Εχινγα παξάπνλα, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ, πξέπεη λα 

αλαθέξνληαη ακέζσο θαη επί ηφπνπ ζηνλ ζπλνδφ (ή, ειιείςεη απηνχ ζην γξαθείν καο) θαη ζηνλ παξέρνληα ηελ ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία εγγξάθσο. Αλ ην πξφβιεκα πνπ παξνπζηάζηεθε δε θαηέζηε δπλαηφ λα ιπζεί επί ηφπνπ, ν 

Ταμηδηψηεο ππνρξενχηαη λα δηακαξηπξεζεί γξαπηψο θαη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ επηζηξνθή ηεο εθδξνκήο γηα ηπρφλ παξαιείςεηο θαη πιεκκειή εθηέιεζε απηήο, πξνζθνκίδνληαο θαη θάζε ζηνηρείν γηα ηελ 
αηηηνιφγεζε ηνπ. Σε επηζηνιέο παξαπφλσλ πνπ ζα απνζηαινχλ κεηά ην πέξαο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, ε Εηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ απαληήζεη. 

Μεηά ηελ αλαρψξεζε ηνπ Ταμηδηψηε, εάλ πξνθχςνπλ δεκηέο ιφγσ ηεο κε εθηέιεζεο ή ηεο πιεκκεινχο εθηέιεζεο παξνρψλ ηνπ νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ, ε απνδεκίσζε πεξηνξίδεηαη ζε φηη νξίδνπλ νη δηεζλείο ζπκβάζεηο πνπ 

δεζκεχνπλ ηελ ρψξα θαη δηέπνπλ ηηο ελ ιφγσ παξνρέο. Απνδεκίσζε πνπ ζεκειηψλεηαη απφ ηελ κε εθηέιεζε ή πιεκκειή εθηέιεζε ησλ παξνρψλ ηνπ νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ, πεξηνξίδεηαη κέρξη ην δηπιάζην ηεο αμίαο ζηελ θαη΄ 
άηνκν ηηκή ηνπ ηαμηδηνχ. 

Ειάρηζηε απαηηνχκελε ζπκκεηνρή γηα φιεο ηηο νξγαλσκέλεο εθδξνκέο είλαη ηα είθνζη (20) άηνκα (ελήιηθα). Εθ’ φζνλ ν αξηζκφο απηφο δελ ζπκπιεξσζεί ε Εηαηξία έρεη ην δηθαίσκα λα αθπξψζεη ην ζπγθεθξηκέλν ηαμίδη θαη 

νθείιεη λα ελεκεξψζεη ηνπο Ταμηδηψηεο κέρξη θαη επηά (7) εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ ηαμηδηνχ θαη λα ηνπο επηζηξέςεη ηα ρξήκαηα πνπ είραλ θαηαβάιεη ρσξίο θακία άιιε ππνρξέσζε πξνο απηνχο. 

Παξνρέο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηγξαθέο ησλ πξνγξακκάησλ ησλ νξγαλσκέλσλ ηαμηδηψλ ή πνπ αλαθέξνληαη σο πξναηξεηηθέο, είηε δελ πξνζθέξνληαη θαζφινπ απφ ηελ Εηαηξία είηε δηαηίζεληαη κε επηπιένλ ρξέσζε πέξαλ 
ησλ αλαγξαθφκελσλ ηηκψλ, εθ’ φζνλ ηειηθά θαηαζηεί δπλαηή ε πινπνίεζή ηνπο. Η Εηαηξία δελ έρεη επζχλε γηα ηηο πξναηξεηηθέο εθδειψζεηο/εθδξνκέο, νη νπνίεο δηνξγαλψλνληαη, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ, απφ ηνπηθνχο 

ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο. 

Τειηθή δηακφξθσζε ηνπ ηαμηδηνχ, ππεξεζίεο θαη ηηκέο, ζεσξνχληαη απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζχκβαζε πψιεζεο (εμνθιεηηθή Απφδεημε Πιεξσκήο νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ), ηελ νπνία ππνγξάθεη θαη απνδέρεηαη ν Ταμηδηψηεο. 
Τειηθφ πξφγξακκα ηαμηδηνχ ζεσξείηαη απηφ πνπ νη Ταμηδηψηεο παξαιακβάλνπλ θαη απνδέρνληαη, κε ηα ηαμηδησηηθά έγγξαθα, ιίγεο κέξεο πξηλ ηελ αλαρψξεζε.  

5. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ- ΔΤΘΤΝΔ ΣΑΞΙΓΙΩΣΩΝ 
Η ζπκκεηνρή ζε νκαδηθά ηαμίδηα πξνυπνζέηεη αλάινγε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη γηα ην ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεηε ε απφιπηε ζπκκφξθσζε ησλ Ταμηδησηψλ πξνο ην πξφγξακκα ηνπ ηαμηδηνχ θαη ηηο ππνδείμεηο ησλ ζπλνδψλ 
ή μελαγψλ, θαζψο θαη ε έγθαηξε πξνζέιεπζή ηνπο ζηνπο ηφπνπο ζπγθέληξσζεο γηα ηηο δηάθνξεο παξνρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο (πηήζεηο, κεηαθνξέο, μελαγήζεηο, εθδξνκέο, γεχκαηα θιπ.). Η θαζπζηέξεζε θαη αζπλέπεηα ηνπ 

Ταμηδηψηε έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ απψιεηα ηεο εθδξνκήο, κεηαθίλεζεο ή άιιεο ππεξεζίαο ηνπ ηαμηδηνχ, ρσξίο απηφο λα έρεη δηθαίσκα απνδεκηψζεσο ή επηζηξνθήο ησλ ρξεκάησλ ηνπ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ δελ ηνπ δφζεθαλ. 

Σηελ πεξίπησζε απηή, ν Ταμηδηψηεο ζα πξέπεη λα επαλαζπλδεζεί κε ηελ νκάδα κε δηθή ηνπ επζχλε θαη έμνδα. Η Εηαηξία ζα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα ηνλ ζπλδξάκεη ζ’ απηφ. Σηα αεξνδξφκηα θαη ηα ιηκάληα ζα 

πξέπεη λα βξίζθεζηε δχν (2) ηνπιάρηζηνλ ψξεο πξηλ ηελ αλαρψξεζή ζαο. Αλ δελ πξνβιέπεηαη ζπλνδφο ζην ηαμίδη, ν Ταμηδηψηεο πξέπεη λα επηβεβαηψλεη επί ηφπνπ ηηο επφκελεο πηήζεηο ηνπ κε ηελ αεξνπνξηθή εηαηξεία θαη λα 
βεβαηψλεη πνηα ψξα θαη απφ πνην αεξνδξφκην θαη ζηαζκφ (terminal) αλαρσξεί ε πηήζε ηνπ. Τπρφλ απψιεηα ηνπ κέζνπ κεηαθνξάο ηνπ νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ, ιφγσ θαζπζηέξεζεο ηνπ Ταμηδηψηε, ζπλεπάγεηαη ηελ απψιεηα ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ ηαμηδηνχ, εθφζνλ απηφο δελ θαηαθέξεη λα επαλαζπλδεζεί, κε ηε νξγαλσηηθή βνήζεηα ηεο Εηαηξίαο αιιά κε δηθά ηνπ έμνδα, κε ηελ ππφινηπε νκάδα. Επίζεο ζηελ σο άλσ πεξίπησζε ν Ταμηδηψηεο δελ έρεη θαη αμίσζε 

επηζηξνθήο ησλ ρξεκάησλ πνπ είρε θαηαβάιεη γηα ηελ εθδξνκή. 
Σηελ πεξίπησζε πνπ ν Ταμηδηψηεο δηαθφςεη ην ηαμίδη ηνπ, κε δηθή ηνπ απφθαζε θαη απνρσξηζηεί απφ ηελ νκάδα, δελ δηθαηνχηαη θακία πεξαηηέξσ ππεξεζία ή απνδεκίσζε θαη ε επζχλε θαη ηα έμνδα νπνηαζδήπνηε κεηαθίλεζήο 

ηνπ, εθηφο νκάδαο, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ ίδην. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, ε Εηαηξία δελ θέξεη επζχλε γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ, πνπ δελ παξαζρέζεθαλ ζηνλ Ταμηδηψηε εμαηηίαο δηθήο ηνπ ακέιεηαο ή 

επζχλεο ή ιφγσ αζζέλεηάο ηνπ. Σηελ πεξίπησζε πνπ ν Ταμηδηψηεο αδπλαηεί λα ζπκκεηάζρεη ζην νξγαλσκέλν ηαμίδη, ζην νπνίν έρεη ήδε πιεξψζεη πξνθαηαβνιή ή εμνθιήζεη, κπνξεί λα εθρσξήζεη ηελ θξάηεζή ηνπ ζε άιιν 

άηνκν, ην νπνίν πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην ζπγθεθξηκέλν ηαμίδη, ην αξγφηεξν πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ αλαρψξεζε, ελψ εηδηθά γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ε αλσηέξσ πξνζεζκία είλαη δέθα (10) 
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ αλαρψξεζε. Σε πεξίπησζε ηπρφλ νθεηιφκελνπ ππνινίπνπ ηεο αμίαο ηνπ ηαμηδηνχ ή ελδερφκελσλ πξφζζεησλ εμφδσλ απηνχ απφ ηελ ζρεηηθή εθρψξεζε, ν εθρσξψλ θαη ν εθδνρέαο επζχλνληαη 

αιιειέγγπα απέλαληη ζηελ Εηαηξία γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ. Ιδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ αεξνκεηαθνξέσλ, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη δελ είλαη δπλαηή ε αιιαγή ηνπ νλφκαηνο ηνπ επηβάηε, αιιά κφλν ε 

αθχξσζε ηεο ππάξρνπζαο θξάηεζεο θαη ε θξάηεζε λέαο ζέζεο εθφζνλ απηφ είλαη δπλαηφλ. Η Εηαηξία δελ θέξεη θακία επζχλε ζε πεξίπησζε πνπ απηφ δελ ζηαζεί δπλαηφ. Η δε ζπλεπαγφκελε ππνρξεσηηθή αθχξσζε ηεο 
θξάηεζεο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο ζην παξφλ φξνπο αθχξσζεο.  

6. ΞΔΝΑΓΗΔΙ – ΔΚΓΡΟΜΔ – ΜΟΤΔΙΑ  
Σηηο εθδξνκέο ησλ Φξηζηνπγέλλσλ, Νένπ Έηνπο, Απνθξηάο θαη Πάζρα νη επηζθέςεηο ζε κνπζεία θαη άιινπο Αξραηνινγηθνχο ρψξνπο πηζαλφλ λα µελ πξαγκαηνπνηεζνχλ ή λα γίλνπλ ζε δηαθνξεηηθή απφ ηελ πξνβιεπφκελε εκέξα, 
ιφγσ αξγηψλ θαη µε ιεηηνπξγίαο ηνπο. Σηελ ηηκή ηεο εθδξνκήο δελ πεξηιακβάλνληαη νη είζνδνη ζε κνπζεία ή αξραηνινγηθνχο ρψξνπο εθηφο εάλ αλαγξάθεηαη θάηη δηαθνξεηηθφ ζην ζρεηηθφ πξφγξακκα ηεο εθδξνκήο. 

7. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ-ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ/ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 
Όια ηα ρξεζηκνπνηνχκελα απφ ηελ Εηαηξία θαηαιχκαηα έρνπλ ηε λφκηκε θαη ελ ηζρχ άδεηα ιεηηνπξγίαο πνπ απαηηείηαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο. Η επηινγή ηνπο γίλεηαη κε θξηηήξηα ηε ζέζε ηνπο θαη ηηο 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαιχηεξε δπλαηή ηηκή αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπο σο απηή αλαθέξεηαη ζηελ πεξηγξαθή θάζε εθδξνκήο. Η θαηεγνξία ησλ μελνδνρείσλ είλαη ζχκθσλε κε ηνλ ηνπξηζηηθφ 
νξγαληζκφ ηεο ρψξαο ζηελ νπνία αλήθνπλ. Επεηδή φκσο δελ ππάξρεη εληαίν θξηηήξην δηεζλψο παξαδεθηφ γηα ηελ θαηάηαμε απηή είλαη ινγηθφ λα δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο ηα δηάθνξα μελνδνρεία, έζησ θαη αλ αλήθνπλ ζηελ ίδηα 

θαηεγνξία. Τα δσκάηηα ησλ πεξηζζνηέξσλ αλά ηνλ θφζκν μελνδνρείσλ έρνπλ κειεηεζεί γηα λα θηινμελνχλ δχν θιίλεο ή έλα εκίδηπιν . Ωο εθ ηνχηνπ, ηα ηξίθιηλα δσκάηηα είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δίθιηλα κε επηπιένλ θιίλε. 

Σπλήζσο δελ είλαη ηδηαίηεξα άλεηα θαη ην επηπιένλ θξεβάηη κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ ηα θαλνληθά ή θαλαπέο ή ζπαζηφ ληηβάλη. Τα δσκάηηα παξαδίδνληαη απφ ην μελνδνρείν ζπλήζσο κεηαμχ 13:00-15:00 θαη είλαη ζηε 
δηάζεζε ησλ ελνίθσλ σο ηηο 12:00 ηεο εκέξαο αλαρψξεζεο. Σε πεξίπησζε πνπ ν Ταμηδηψηεο επηζπκεί λα κπεη λσξίηεξα ζην δσκάηην ή λα αλαρσξήζεη αξγφηεξα, ζα πξέπεη λα θαηαβάιεη ηε ζρεηηθή επηβάξπλζε ζην μελνδνρείν. 

Σηα κεκνλσκέλα ηαμίδηα, ζε πεξίπησζε θαζπζηεξεκέλεο άθημεο ζην μελνδνρείν, κεηά ηελ εκέξα ή ηελ ψξα ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο άθημεο ηνπ Ταμηδηψηε, θαη εθ’ φζνλ απηφο δελ έρεη ελεκεξψζεη ζρεηηθά ην μελνδνρείν θαη ηελ 

Εηαηξία καο, ην μελνδνρείν έρεη δηθαίσκα λα αθπξψζεη ηελ θξάηεζε θαη λα δηαζέζεη ην δσκάηην γηα φιε ηελ πεξίνδν ηεο θξάηεζεο, εάλ ηνχ δεηεζεί. Σηελ πεξίπησζε ππεξάξηζκσλ θξαηήζεσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ μελνδνρείνπ, ε 
Εηαηξία ζα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα δηεπζεηήζεη ην ζέκα, ζχκθσλα θαη κε ηα ηζρχνληα ζηε ρψξα ππνδνρήο. Σηηο εθδξνκέο ηεο Ειιάδαο, πνπ γίλνληαη κε πνχικαλ, νη ζέζεηο δίλνληαη κε ζεηξά εγγξαθήο θαη δελ 

αιιάδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ. Αληηζέησο ζηηο εθδξνκέο ηνπ εμσηεξηθνχ, κε πνχικαλ, νη ζέζεηο αιιάδνπλ θαζεκεξηλά. Η δηάξθεηα κηαο νινήκεξεο επίζθεςεο/εθδξνκήο έρεη ρξνληθή δηάξθεηα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο 

νθηψ (8) ζπλνιηθά ψξεο ππνινγηδφκελεο πάληα απφ ηελ ψξα ηεο αλαρψξεζεο απφ ην μελνδνρείν κέρξη θαη ηελ ψξα ηεο επηζηξνθήο ζην μελνδνρείν. Η δηάξθεηα κηζήο κέξαο επίζθεςεο/εθδξνκήο έρεη ρξνληθή δηάξθεηα πνπ δελ ζα 

ππεξβαίλεη ηηο ηέζζεξηο (4) ψξεο ππνινγηδφκελεο πάληα απφ ηελ αλαρψξεζε έσο θαη ηελ επηζηξνθή ζην μελνδνρείν.  
Γίλεηαη γλσζηφ εθ ησλ πξνηέξσλ θαη ξεηά ζπκθσλείηαη φηη νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο θαη γηα ηνπο δηθνχο ηνπο ιφγνπο νξηζκέλεο θνξέο λαπιψλνπλ γηα δηθέο ηνπο πηήζεηο αεξνπιάλα άιιεο αεξνπνξηθήο εηαηξείαο. Η πεξίπησζε 

απηή δελ απνηειεί ιφγν αθχξσζεο ηνπ ηαμηδηνχ απφ ηνλ Ταμηδηψηε. Αιιαγέο ζηα πξνγξάκκαηα πηήζεσλ θαη ζηνπο ηχπνπο ησλ αεξνζθαθψλ κπνξεί λα γίλνπλ απφ κία αεξνπνξηθή εηαηξεία αλά πάζα ζηηγκή γηα ιεηηνπξγηθνχο 

ιφγνπο θαη πνπ εκείο δελ κπνξνχκε λα ειέγμνπκε. 

8. ΓΙΑΒΑΣΗΡΙΑ,ΘΔΩΡΗΔΙ ΔΙΟΓΟΤ(VISA) & ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΔ ΓΙΑΣΤΠΩΔΙ 
Γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηηο νξγαλσκέλεο εθδξνκέο εμσηεξηθνχ απαηηείηαη ε θαηνρή λένπ δηαβαηεξίνπ, πνπ πξέπεη λα έρεη εθδνζεί απφ ην 2006 θαη κεηά. Σηηο ρψξεο πνπ ππάγνληαη ζηε Σπλζήθε ΣΕΓΚΕΝ κπνξείηε λα 

ηαμηδέςεηε θαη κε ηηο λέεο αζηπλνκηθέο ηαπηφηεηεο. Η Εηαηξία ζπληζηά λα έρεηε ζην ηαμίδη ην δηαβαηήξηφ ζαο ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ κέρξη θαη ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία επηζηξνθήο ζαο. Γηα νξηζκέλνπο πξννξηζκνχο 

απαηηείηαη επηπξνζζέησο ιήμε δηαβαηεξίνπ κεηά 3, 6 ή 12 κήλεο. Η πεξίνδνο γηα ηελ έγθαηξε ζεψξεζε (visa) έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηελ πξνζεζκία δήισζεο ζπκκεηνρήο εθάζηεο εθδξνκήο σο θαη νη πγεηνλνκηθέο δηαηππψζεηο, αλ 
θαη εθφζνλ απαηηνχληαη.  

Η ηζρχο δε φισλ ησλ πξνζσπηθψλ ηαμηδησηηθψλ εγγξάθσλ (δηαβαηήξην, ηαπηφηεηα) είλαη επζχλε ηνπ Ταμηδηψηε θαη νπδεκία επζχλε θέξεη ε Εηαηξία. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ρξεηάδνληαη νη αλήιηθνη ηαμηδηψηεο πνπ πξέπεη 

απαξαηηήησο λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε ηαμηδησηηθά έγγξαθα / δηαβαηήξηα. Επίζεο, νη ππήθννη άιισλ ρσξψλ, πνπ είλαη θάηνρνη μέλσλ δηαβαηεξίσλ, πξέπεη λα ελεκεξψλνπλ εγγξάθσο ηελ Εηαηξία θαη λα απεπζχλνληαη νη ίδηνη 
ζηηο πξνμεληθέο αξρέο ηεο ρψξαο ηνπο, θαζψο θαη ησλ ρσξψλ πνπ ζα επηζθεθζνχλ απαξαηηήησο, πξνθεηκέλνπ λα ειέγρνπλ αλ ρξεηάδνληαη ζεψξεζε εηζφδνπ (visa) ή νπνηαδήπνηε άιια έγγξαθα γηα ηηο ρψξεο απφ φπνπ ζα 

δηέιζνπλ ή ζηηο νπνίεο ζα ηαμηδέςνπλ, θαζψο θαη γηα ηελ επαλείζνδφ ηνπο ζηελ Ειιάδα ή ζηε ρψξα απφ φπνπ μεθίλεζαλ.  



Τπρφλ κε εμαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο έθδνζεο ή ζεψξεζεο ησλ ηαμηδησηηθψλ ζαο εγγξάθσλ δελ δηθαηνινγεί ηελ αθχξσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην ηαμίδη ρσξίο ρξέσζε αθπξσηηθψλ. 

Η Εηαηξία παξέρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηηο εθδξνκέο αλά ηνλ θφζκν, φπνπ ν Δηεζλήο Οξγαληζκφο Υγείαο απαηηεί ή ζπληζηά πγεηνλνκηθή αγσγή (εκβνιηαζκφ ή ιήςε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο). Λφγσ, φκσο, θαη ησλ ηαηξηθψλ 
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ θάζε Ταμηδηψηε, ν ίδηνο έρεη ηελ επζχλε λα απεπζπλζεί ζηηο αξκφδηεο πγεηνλνκηθέο αξρέο γηα ηελ πιένλ αξκφδηα θαη έγθπξε ελεκέξσζε. 

9. ΑΦΑΛΙΗ  
Η Εηαηξία έρεη ζπλάςεη αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην Αζηηθήο Επαγγεικαηηθήο Επζχλεο πνπ θαιχπηεη ηπρφλ αμηψζεηο Ταμηδησηψλ, νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ηε κε εθηέιεζε ή ηελ πιεκκειή εθηέιεζε νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ, θαζψο 
επίζεο θαιχπηεη ζε πεξίπησζε αθεξεγγπφηεηαο ή πηψρεπζεο θαη ηελ ππνρξέσζε επηζηξνθήο ησλ θαηαβιεζέλησλ, θαζψο θαη ηνλ επαλαπαηξηζκφ ησλ εθδξνκέσλ. Ο αξηζκφο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

αζθαιηζηή αλαγξάθνληαη ζηε ζχκβαζε πνπ ππνγξάθεηαη κεηαμχ ηεο εηαηξείαο καο θαη ηνπ πειάηε. Αληίγξαθν ηνπ αλσηέξσ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ κπνξεί λα παξαδνζεί ζηνλ πειάηε θαηφπηλ δήηεζεο.  

Εμάιινπ, γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηηο νξγαλσκέλεο εθδξνκέο ηεο Εηαηξίαο ππάξρεη δπλαηφηεηα πξναηξεηηθήο επηπιένλ ηαμηδησηηθήο αζθάιηζεο δσήο θαη πξνζσπηθψλ αηπρεκάησλ. Επίζεο, γηα ηελ πεξίπησζε αζζέλεηαο 

ηνπ Ταμηδηψηε ζηελ δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ εληφο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, ζαο ζπληζηνχκε λα έξζεηε ζε επαθή κε ηνλ Αζθαιηζηηθφ ζαο Φνξέα γηα ηελ έθδνζε ηεο «Επξσπατθήο Κάξηαο Αζθάιηζεο Αζζέλεηαο» . 

10. ΑΠΟΚΔΤΔ 
Οη απνζθεπέο παξαδίδνληαη ζηνλ κεηαθνξέα θα παξαιακβάλνληαη κε επζχλε θαη θξνληίδα ησλ θαηφρσλ ηνπο, αλεμάξηεηα αλ ππάξρεη ή φρη ζπλνδεία εθπξνζψπσλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ. Σε πεξίπησζε θζνξάο ή απψιεηαο 

ησλ απνζθεπψλ ηζρχνπλ ν Καλνληζκφο ηεο ΙΑΤΑ γηα ηα αεξνπιάλα θαη νη αληίζηνηρεο δηεζλείο Σπλζήθεο γηα θάζε κεηαθνξηθφ κέζνλ θαη γηα ηα μελνδνρεία, θαη ε επζχλε, ζηελ πεξίπησζε απηή πεξηνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο 
Σπλζήθεο απηέο. Η Εηαηξία καο δελ θέξεη θακία επζχλε γηα ην πεξηερφκελν ησλ απνζθεπψλ. 

Άζρεηα κε ην είδνο ηνπ ηαμηδηνχ (αεξνπνξηθφ, ζαιάζζην ή κε πνχικαλ) ε Εηαηξία αλαιακβάλεη ηε κεηαθνξά θαη πιεξψλεη αρζνθνξηθά κφλν κηαο βαιίηζαο θαλνληθνχ κεγέζνπο θαη βάξνπο κέρξη 20 θηιά γηα θάζε πειάηε ηεο, 

εθηφο αλ άιισο αλαθέξεηαη. Εθηφο απφ ηηο βαζηθέο απνζθεπέο, νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα θξαηνχλ ζηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο θαη κηα κηθξή ρεηξαπνζθεπή, νη δηαζηάζεηο ηεο νπνίαο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 50Φ40Φ25 εθαηνζηά 
(κήθνο/χςνο/πιάηνο, αληίζηνηρα). Πεξηπηψζεηο πνπ ν Ταμηδηψηεο έρεη ππεξβάιινλ βάξνο ή πεξηζζφηεξεο απνζθεπέο κπνξεί λα επηθέξνπλ απφ ηελ αεξνπνξηθή εηαηξεία ή ηα θαηαιχκαηα δηακνλήο επηπιένλ ρξεψζεηο ηηο νπνίεο 

επηβαξχλεηαη ν ηαμηδηψηεο θαη νη νπνίεο πιεξψλνληαη επί ηφπνπ.  

11. ΑΚΤΡΩΔΙ 
Σε πεξίπησζε άθαηξεο αθχξσζεο, εθ κέξνπο ηνπ Ταμηδηψηε, νθείινληαη αθπξσηηθά. Θεσξείηαη άθαηξε νπνηαδήπνηε αθχξσζε γίλεηαη κέζα ζηηο 21 ηειεπηαίεο κέξεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο έλαξμεο ηνπ ηαμηδηνχ, εθηφο αλ άιισο 
αλαθέξεηαη ζηελ πεξηγξαθή ηεο εθδξνκήο. Οη αθπξψζεηο γίλνληαη κφλν εγγξάθσο πξνο ηελ Εηαηξεία θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο θαη αλαρψξεζεο ηεο εθδξνκήο θαη επηδέρνληαη, θαη’ άηνκν, ηηο παξαθάησ 

επηβαξχλζεηο (εθφζνλ δελ είλαη δπλαηή ε εθρψξεζε ηεο θξάηεζεο ζε άιιν άηνκν):  

 Πξν ησλ 21 εκεξψλ απφ ηελ αλαρψξεζε 20 επξψ γηα ηα ηαμίδηα ζηελ Ειιάδα θαη 40 € γηα ηαμίδηα ζην εμσηεξηθφ, θαη΄ άηνκν, γηα δηαρεηξηζηηθά έμνδα.  

 Απφ 20-14 εκέξεο πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζε ηεο εθδξνκήο παξαθξαηείηαη ην 40% ηεο αμίαο ηεο. 

 Απφ 13 έσο 7 εκέξεο πξηλ ηελ αλαρψξεζε ηεο εθδξνκήο παξαθξαηείηαη ην 60% ηεο αμίαο ηεο  

 6 εκέξεο πξηλ ηελ αλαρψξεζε κέρξη θαη ηελ αλαρψξεζε (non show - κε εκθάληζε) παξαθξαηείηαη ην 100% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ ηαμηδηνχ.  

 Γηα θξνπαδηέξεο ηζρχνπλ δηαθνξεηηθνί φξνη αθπξψζεσλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ ζπκβάζεσλ ηεο θάζε εηαηξείαο πνπ ηζρχνπλ γηα θάζε εθδξνκή-θξνπαδηέξα. 

 Γηα ηα αηνκηθά / κεκνλσκέλα ηαμίδηα ηζρχνπλ δηαθνξεηηθνί φξνη αθπξψζεσλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ θάζε λαχινπ ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξηψλ θαζψο θαη ηελ πνιηηηθή γηα ζέκαηα αθπξψζεσλ ηνπ εθάζηνηε 

μελνδνρείνπ. 
Οη ρξεψζεηο γίλνληαη αλεμάξηεηα απφ ηνλ ρξφλν ηεο εγγξαθήο ή απφ ην αλ έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί ηα αληίζηνηρα πνζά απφ ηνπο Ταμηδηψηεο ή φρη. Σηελ πεξίπησζε πνπ έλα απφ ηα δχν άηνκα, πνπ πξφθεηηαη λα δηακέλνπλ ζε 

δίθιηλν δσκάηην αθπξψζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ, θαη εθ’ φζνλ ηα αθπξσηηθά πνπ νθείιεη δελ ηζνχληαη κε ην 100% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ ηαμηδηνχ, εθηφο ησλ αθπξσηηθψλ, ν ηαμηδεχσλ ζα πιεξψζεη θαη ηε δηαθνξά ηνπ δσκαηίνπ 

ηνπ, θαζψο ζα δηακείλεη αλαγθαζηηθά ζε κνλφθιηλν. 

12. ΡΤΘΜΙΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ 
Η ζχκβαζε κεηαμχ ηεο Εηαηξίαο θαη ηνπ Ταμηδηψηε δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην. Η Εηαηξία θαη ν Ταμηδηψηεο δεζκεχνληαη λα επηιχζνπλ κε θαιή πίζηε θάζε δηαθνξά, πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο ηνπ νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ. Σε πεξίπησζε απνηπρίαο ησλ ζρεηηθψλ πξνζπαζεηψλ, ηα κέξε δεζκεχνληαη λα απεπζπλζνχλ ζηελ Επηηξνπή Φηιηθήο Επίιπζεο Δηαθνξψλ ηνπ ΗΑΤΤΑ θαη λα δεηήζνπλ ηε κεζνιάβεζή ηεο. 

Αλ ε θηιηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο δελ θαηαζηεί δπλαηή αξκφδηα είλαη ηα Δηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο.  

 

 

 


