ΣΚΙΑΘΟΣ
2O21

A' περίοδος
Low Season

01 - 16 Ιουλίου & 26 Αυγ. - 19 Σεπ. (καθημερινές αναχωρήσεις)
Διανυκτερεύσεις:
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3

4

5

6

7

Ενοικιαζόμενα δωμάτια*

110 €

130 €

150 €

170 €

190 €

210 €

120 €

140 €

160 €

180 €

200 €

220 €

125 €

145 €

165 €

185 €

205 €

225 €

140 €

165 €

190 €

215 €

240 €

265 €

145 €

170 €

195 €

220 €

245 €

270 €

160 €

190 €

220 €

250 €

280 €

310 €

200 €

250 €

300 €

350 €

400 €

450 €

250 €

330 €

410 €

490 €

570 €

650 €

Platis House / Pension Stavroula
Rigas & Zoi Rooms / Voulas House
Katerina Pension / Lefteris Studios
Vaso Ntanika Rooms
Pelican House (3-4 άτομα)
Manto Pension / Sirios studios
Marianna House / Vogiatzis House
Λούλα Γκαρσονιέρα (3-4 άτομα)
Ματούλα Γκαρσονιέρα (3-5 άτομα)
Morfo hotel (με πρωινό)
Ino studios
Chrisomallis aparts (4-6 άτομα)
Χαραλαμπία μεζονέτα (5-7 άτομα)
Ververis house
Aretousa (με πρωινό)
Aria 3* (με πρωινό)
Akti (με πρωινό)
Oro (με πρωινό)
Anamar 4* (με πρωινό)
Irida / Vigles sea view (με πρωινό)
Avaton 4* / Tomato 3* (με πρωινό)
La Piscine 5* (με πρωινό)

Πατήστε πάνω στα ονόματα των καταλυμάτων για πληροφορίες και φωτογραφίες.

* Η πιο οικονομική κατηγορία με τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σημαίνει ότι η διαμονή σας θα γίνει σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στη χώρα του νησιού, για τα
οποία θα ενημερωθείτε την ημέρα αναχώρησης.

•
•
•
•
•

Έκπτωση 5% για διαμονή σε 3κλινα ή 4κλινα ενοικιαζόμενα δωμάτια
Τα παιδιά έως 4 ετών είναι ΔΩΡΕΑΝ ενώ τα παιδιά από 4 έως 12 ετών έχουν 15% έκπτωση εφόσον μένουν μαζί με τους
γονείς τους ή συνοδεύονται από 2 ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο
Το μονόκλινο έχει επιβάρυνση 50% στη συνολική τιμή του πακέτου
Για αναχώρηση απευθείας από το λιμάνι του Μαντουδίου έχετε έκπτωση 25€
Εάν θέλετε μόνο διαμονή στη Σκιάθο τότε έχετε έκπτωση 70€ το άτομο στις παραπάνω τιμές

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ Η ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ ΠΑΣΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 25€

B' περίοδος
High Season

17 Ιουλ. - 25 Αυγ. (καθημερινές αναχωρήσεις)
Διανυκτερεύσεις:

2

3

4

5

6

7

Ενοικιαζόμενα δωμάτια*

130 €

155 €

180 €

205 €

230 €

255 €

140 €

165 €

190 €

215 €

240 €

265 €

155 €

180 €

205 €

230 €

255 €

280 €

165 €

195 €

225 €

255 €

285 €

315 €

170 €

200 €

230 €

260 €

290 €

320 €

175 €

210 €

245 €

280 €

315 €

350 €

250 €

310 €

370 €

430 €

490 €

550 €

300 €

400 €

500 €

600 €

700 €

800 €

Platis House / Pension Stavroula
Rigas & Zoi Rooms / Voulas House
Katerina Pension / Lefteris Studios
Vaso Ntanika Rooms
Pelican House (3-4 άτομα)
Manto Pension / Sirios studios
Marianna House / Vogiatzis House
Λούλα Γκαρσονιέρα (3-4 άτομα)
Ματούλα Γκαρσονιέρα (3-5 άτομα)
Morfo hotel (με πρωινό)
Ino studios
Chrisomallis aparts (4-6 άτομα)
Χαραλαμπία μεζονέτα (5-7 άτομα)
Ververis house
Aretousa (με πρωινό)
Aria 3* (με πρωινό)
Akti (με πρωινό)
Oro (με πρωινό)
Anamar 4* (με πρωινό)
Irida / Vigles sea view (με πρωινό)
Avaton 4* / Tomato 3* (με πρωινό)
La Piscine 5* (με πρωινό)

Πατήστε πάνω στα ονόματα των καταλυμάτων για πληροφορίες και φωτογραφίες.

* Η πιο οικονομική κατηγορία με τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σημαίνει ότι η διαμονή σας θα γίνει σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στη χώρα του νησιού, για τα
οποία θα ενημερωθείτε την ημέρα αναχώρησης.

•
•
•
•
•

Έκπτωση 5% για διαμονή σε 3κλινα ή 4κλινα ενοικιαζόμενα δωμάτια
Τα παιδιά έως 4 ετών είναι ΔΩΡΕΑΝ ενώ τα παιδιά από 4 έως 12 ετών έχουν 15% έκπτωση εφόσον μένουν μαζί με τους
γονείς τους ή συνοδεύονται από 2 ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο
Το μονόκλινο έχει επιβάρυνση 50% στη συνολική τιμή του πακέτου
Για αναχώρηση απευθείας από το λιμάνι του Μαντουδίου έχετε έκπτωση 25€
Εάν θέλετε μόνο διαμονή στη Σκιάθο τότε έχετε έκπτωση 70€ το άτομο στις παραπάνω τιμές

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ Η ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ ΠΑΣΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 25€

ΤΟ ΦΕΤΙΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δωρεάν ακύρωση*
μέχρι 7 μέρες πριν την
αναχώρηση για
οποιοδήποτε λόγο

Επιστροφή 100% των
χρημάτων σε περίπτωση
ακύρωσης της εκδρομής

Δωρεάν ταξιδιωτική
ασφάλιση με πλήρη
υγειονομική

λόγω ανωτέρας βίας
(όπως ο covid - 19)

περίθαλψη

*Η δυνατότητα δωρεάν ακύρωσης έως 7 ημέρες πριν την αναχώρηση ισχύει για όλα τα ενοικιαζόμενα δωμάτια
ενώ στα ξενοδοχεία έχουμε δυνατότητα δωρεάν ακύρωσης έως 14 μέρες πριν την αναχώρηση.

Τιμές ενοικίασης Auto-Moto
Τύπος οχήματος - ημέρες (24ωρα)

2

3

4

5

6

7

Αυτοκίνητο Α’ Κατηγορίας (1000 cc)

80€

120€

160€

200€

240€

280€

ATV – Γουρούνα (250cc)

80€

120€

160€

200€

240€

280€

MOTO (125cc)

50€

75€

100€

125€

150€

175€

Σημειώσεις:
• Η μέρα ενοικίασης κάθε οχήματος διαρκεί 24 ώρες οπότε πρέπει να παραδώσετε το όχημα την ίδια ώρα που

το παραλάβατε ώστε να μη χρεωθείτε έξτρα χρήματα.
• Οι παραπάνω τιμές ισχύουν την High Season ενώ για την Low Season θα υπάρχει έκπτωση 20% ανάλογα με

την περίοδο και κατόπιν συνεννόησης με το γραφείο μας.
• Επίσης, στην ενοικίαση περιλαμβάνεται η απλή ασφάλεια οχήματος ενώ όποιος θέλει μπορεί να προσθέσει

έξτρα μικτή ασφάλεια σε συνεννόηση με τη συνεργαζόμενη εταιρεία.
Τα δρομολόγια του πλοίου μας για Σκιάθο είναι:
Από Μαντούδι για Σκιάθο:
•
Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 17:00 - 19:30
•
Τρίτη και Πέμπτη 10:15 - 13:00
•
Σάββατο 16:30 - 18:00
•
Κυριακή 16:15 - 18:00
Από Σκιάθο για Μαντούδι:
•
Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 14:30 - 17:15
•
Τρίτη και Πέμπτη 11:30 - 14:00
•
Σάββατο 13:15 - 15:45
•
Κυριακή 14:00 - 16:30
Σημείωση: Τα δρομολόγια από το Μαντούδι στη Σκιάθο μετ' επιστροφής πραγματοποιούνται με τα καράβια Πρωτέας και Σύμη
της Anes Ferries ενώ η μεταφορά από την Αθήνα στο λιμάνι Κυμάσι Μαντουδίου πραγματοποιούνται με το ΚΤΕΛ Ευβοίας το
οποίο αναχωρεί από το σταθμό των Λιοσίων. Όλα τα δρομολόγια των λεωφορείων εξυπηρετούν τα δρομολόγια των πλοίων
οπότε σας αφήνουν μπροστά στο καράβι και σας παραλαμβάνουν αντίστοιχα μπροστά από το καράβι.
Οι παραπάνω τιμές περιλαμβάνουν:
• Μεταφορά με λεωφορείο από την Αθήνα στο λιμάνι με επιστροφή
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Σκιάθο με επιστροφή με την ΑNES FERRIES
• Διαμονή με ή χωρίς πρωινό στο ξενοδοχείο/πανσιόν της επιλογής σας
• Έμπειρος συνοδός - αρχηγός του γραφείου μας καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού
• Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλεια & αστικής ευθύνης (tour operator)

Προαιρετικές εκδρομές – κρουαζιέρες:

Γύρος του νησιού
Ημερήσια κρουαζιέρα με γύρο του νησιού η οποία
περιλαμβάνει στάσεις στις πιο γνωστές παραλίες του
νησιού όπως είναι και τα διάσημα Λαλάρια, το Κάστρο, οι
Σπηλιές, ο Τσουγκριάς ενώ γίνεται και στάση για φαγητό
στον Κατηγιώργη (Πήλιο).
Φυσικά οι στάσεις σε κάθε παραλία γίνονται εφόσον το
ευνοούν οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο νησί.
Η αναχώρηση γίνεται καθημερινά στις 10:00 από το
παλιό λιμάνι (απέναντι από το Goldﬁsh cafe).
Η επιστροφή είναι προγραμματισμένη στις 17:30 στο παλιό
λιμάνι.
Το κόστος της κρουαζιέρας ανέρχεται στα 15€ το άτομο για
τους ενήλικες και 12€ για τα παιδιά έως 12 ετών.

Σκόπελος – Αλόννησος
Ημερήσια κρουαζιέρα στη Σκόπελο με επίσκεψη τόσο στη
διάσημη παραλία Mamma Mia όσο και στην παραλία της
Καστάνης ή της Μηλιάς για μπάνιο και φαγητό. Έπειτα θα
επισκεφτούμε το τρίτο νησί των Σποράδων, την
Αλόννησο που θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε
στο κέντρο του νησιού. Τέλος αν οι συνθήκες το
επιτρέπουν θα μπορέσουμε να περάσουμε και από το
θαλάσσιο πάρκο με τις φώκιες.
Φυσικά οι στάσεις σε κάθε παραλία γίνονται εφόσον το
ευνοούν οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο νησί.
Η αναχώρηση γίνεται στις 10:00 από το παλιό λιμάνι
(απέναντι από το Goldﬁsh cafe).
Η επιστροφή είναι προγραμματισμένη στις 17:30 στο παλιό
λιμάνι.
Το κόστος της κρουαζιέρας ανέρχεται στα 20€ το άτομο
για τους ενήλικες και 17€ για τα παιδιά έως 12 ετών.

Σημείωση: Είναι απαραίτητη η προ-κράτηση και πληρωμή στο λεωφορείο καθώς λόγω των
πρωτοκόλλων που ισχύουν στις μεταφορές υπάρχει περιορισμένη πληρότητα και στα καραβάκια
που κάνουν ημερήσιες κρουαζιέρες.

Scooter Citycoco:
Νοίκιασε το scooter σου City-Cocco για 2 ώρες
και εξερεύνησε την χώρα της Σκιάθου με την
παρέα σου διασκεδάζοντας και βολτάροντας!
Το κόστος ανέρχεται στα 20€ για τις 2 ώρες.

Shisha_Travelers.Skiathos
Απόλαυσε τις γεύσεις του ναργιλέ σου δωμάτιο
σου με τους φίλους σου για 2 ώρες απόλυτης
εμπειρίας!
Το κόστος ανέρχεται στα 25 ευρώ για τις 2
ώρες και περιλαμβάνει τον ναργιλέ, την γεύση
της επιλογής σας, τα καρβουνάκια καθώς και
την παράδοση στο δωμάτιο σας!

Σημειώσεις – Παρατηρήσεις:
• Τα τρίκλινα δωμάτια στα περισσότερα ξενοδοχεία περιλαμβάνουν έξτρα κρεβάτι ή
καναπέ – κρεβάτι ενώ στα τετράκλινα δωμάτια έχει προστεθεί και ράντζο
• Όλα τα ενοικιαζόμενα δωμάτια διαθέτουν τηλεόραση, ψυγείο και air condition
•

Όλα τα ενοικιαζόμενα δωμάτια βρίσκονται μέσα στο νησί και είναι ελεγμένα από το
γραφείο μας όσον αφορά την καθαριότητα και την εξυπηρέτηση από τους ιδιοκτήτες
τους
• City Tax: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν το φόρο διαμονής ο οποίος πληρώνεται επί
τόπου στα ξενοδοχεία και διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία. Αναλυτικά ο
φόρος διαμονής ανέρχεται στα 4€ ανά διανυκτέρευση ανά δωμάτιο στα ξενοδοχεία 5
αστέρων, στα 3€ στα ξενοδοχεία 4 αστέρων, στο 1,5€ στα ξενοδοχεία 3 αστέρων και στα
0,50€ στα ξενοδοχεία 1 έως 2 αστέρων καθώς και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια

Για ποιους λόγους να επιλέξετε το γραφείο µας για την εκδρομή σας στη Σκιάθο.
• 10ετής εμπειρία στο συγκεκριμένο προορισμό με εκατοντάδες πελάτες
• Γνώση και εξειδίκευση από έμπειρους και νέους αρχηγούς που ταξιδεύουν μαζί σας
• Κεντρικά και καθαρά ξενοδοχεία / δωμάτια (με ξεχωριστό μπάνιο)
• Εγγυημένες αναχωρήσεις όλων των εκδρομών για όλη τη σεζόν
• Επιβίβαση εκδρομέων από 10 διαφορετικές πόλεις ώστε να εξυπηρετούμε τους εκδρομείς
τόσο από Αθήνα – Λαμία όσο και από τη Θεσσαλία και τη Βόρειο Ελλάδα

• Προαιρετικές εκδρομές - περιηγήσεις με κρουαζιέρες τόσο στα Λαλάρια, το γύρο του
νησιού αλλά και στη μαγευτική Σκόπελο και την Αλόννησο.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Οι γενικοί όροι καθορίζουν τις ευθύνες, τις υποχρεώσεις και δικαιώµατα καθώς και τις διαδικασίες άσκησής τους µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών δηλαδή του Γραφείου και των Πελατών. Για τον
λόγο αυτό παρακαλούµε να τους µελετήσετε προσεκτικά.
ΕΓΓΡΑΦΗ–ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ: Η δήλωση συµµετοχής γίνεται από τον συµµετέχοντα ή τον εκπρόσωπο των συµµετεχόντων (οµαδικές εκδροµές φορέων, συλλόγων, ατόµων κλπ.). Τηλεφωνικές ή
άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται µε την πληρωµή της ανάλογης προκαταβολής κα ι δεν επιβεβαιώνονται από το γραφείο µας µε την αντίστοιχη γραπτή επιβεβαίωση, δεν ισχύουν και
δεν δεσµεύουν το γραφείο. Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε δήλωση συµµετοχής πρέπει να συνοδεύεται από την καταβολή προκαταβολής ίσης µε το 40% της αξίας της εκδροµής. Ο υπογράφων
συµµετέχων αναλαµβάνει πλήρη ευθύνη έναντι του διοργανωτή για τα πρόσωπα για τα οποία δηλώνει εκπρόσωπος, εφόσον αυτά δεν εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους από την παρούσα
σύµβαση. Αν ο συµµετέχων δήλωσε τη συµµετοχή του µέσω άλλου τουριστικού γραφείου, όλες οι ενηµερώσεις, αλλαγές, ακυρώσεις θα γίνονται από τον τουριστικό γραφείο που έχει γίνει η
κράτηση, το οποίο φέρει την αποκλειστική ευθύνη άµεσης ενηµέρωσης του συµµετέχοντα καθώς για την καταβολή προκαταβολής και εξόφλησης σε συγκεκριµένα διαστήµατα που αναφέρονται
παρακάτω καθώς και για την παροχή των ανάλογων νόµιµων παραστατικών. Η εξόφληση του υπόλοιπου τιµήµατος της αξίας του ταξιδιού πρέπει να έχει γίνει στο χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί
από την ηµέρα κατάθεσης της προκαταβολής έως δέκα (10) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία αναχώρησης. Σε αντίθετη περίπτωση το Γραφείο δεν δεσµεύεται και δεν θεωρείται έγκυρη η συµµετοχή του
Πελάτη στην εκδροµή, ενώ η δοθείσα προκαταβολή καταπίπτει υπέρ του Γραφείου ως αποζηµίωση του. Εφόσον ο συµµετέχων προβεί σε εξόφληση της εκδροµής του και έχοντας λάβει το
ενηµερωτικό που εκδίδει και του παραδίδει ο διοργανωτής, σύµφωνα µε το άρθρο 41β Π.6. 3 39/1 996 πριν αναχωρήσει για αυτήν, τεκµαίρεται η άνευ αξιώσεων αποδοχή εκ µέρους του των
ενδεχόµενων αλλαγών σε σχέση µε το αρχικό πρόγραµµα. Εάν ο συµµετέχων για οποιονδήποτε λόγο ζητήσει οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραµµα ή έχει κάποια ιδιαίτερη επιθυµία, αυτό πρέπει να
γνωστοποιηθεί εγγράφως προς τον διοργανωτή κατά την διαδικασία της κράτησης, ο οποίος δε φέρει καµία ευθύνη ή υποχρέωση για την αποδοχή του αιτήµατος. Αλλαγή προγράµµατος ή ιδιαίτερη
απαίτηση του συµµετέχοντος δεσµεύει το γραφείο µόνον εφόσον έχει γίνει αποδεκτή εγγράφως από το γραφείο. 6εσµεύσεις και υποσχέσεις πωλητή η άλλου τουριστικού γραφείου που
ενδεχοµένως παρεµβάλλεται δεν συνεπάγονται δέσµευση του γραφείου µας και δε γεννούν αξίωση του συµµετέχοντος έναντι αυτού. Μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού σας, το γραφείο µας θα
εκδώσει τα προβλεπόµενα εκ του νόµου φορολογικά παραστατικά, τα οποία θα παραλαµβάνονται από τα γραφεία µας τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες των οικονοµικών υπηρεσιών (από 6ευτέρα έως
και Παρασκευή 10: 00-17:00).
1. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Το γραφείο σχεδιάζει, ρυθµίζει και συντονίζει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο πρόγραµµα που έχει δηµοσιευθεί ή στο πρόγραµµα
που έχει συµφωνηθεί µε τους πελάτες, έναντι ενός τιµήµατος (τιµής). Η τιµή αυτή βασίζεται στις υπηρεσίες που περιγράφονται, στην ισοτιµία ξένων νοµισµάτων µε το Ευρώ και τις τιµές ναύλων,
κοµίστρων, φόρων και τελών που ισχύουν κατά την σχεδίαση και την κοστολογική διαδικασία. Το γραφείο διατηρεί το δικαίωµα αυξοµείωσης των τιµών που περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα σε
περίπτωση µεταβολών του κόστους µεταφοράς, των καυσίµων και αλλαγών των συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Επίσης, το τουριστικό γραφείο έχει το δικαίωµα, για ορισµένη χρονική περίοδο ή για
περιορισµένο αριθµό θέσεων, να προπωλήσει θέσεις σε ευνοϊκότερες τιµές, µε ειδικούς όρους ακυρωτικών τελών
2. ΠΑΡΟΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: Οι αεροπορικές εταιρίες είτε σε πτήσεις γραµµής είτε ναυλωµένες (charter) επιφυλάσσονται πάντα του δικαιώµατος να τροποποιήσουν
τα δροµολόγια και τους τύπους των αεροσκαφών, χωρίς καµία προειδοποίηση. Το γραφείο µας δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση, αλλαγή προγράµµατος πτήσης, αλλαγή τύπου
αεροσκάφους ή και ακύρωση της πτήσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας. Οι όροι που αναγράφονται στο πίσω µέρος του αεροπορικού εισιτηρίου αποτελούν δεσµεύσεις απευθείας µεταξύ της
αεροπορικής εταιρίας και του συµµετέχοντα στην εκδροµή Κατά συνέπεια οι ταξιδιώτες δεν θα πρέπει να προγραµµατίζουν σηµαντικές προσωπικές δραστηριότητες ή να συνδυάζουν άλλες
µετακινήσεις, τις ηµέρες των αναχωρήσεων / αφίξεων. Σε καµία περίπτωση το γραφείο δεν µπορεί να επιβληθεί στην αεροπορική εταιρία ώστε να περιορίσει τους τυχόν ενδιάµεσους σταθµούς και
χρόνο αναµονής για τις ανταποκρίσεις. Το γραφείο µας στα πλαίσια του ενδιαφέροντος του για τήρηση του προγράµµατος της εκδροµής, δύναται να εξασφαλίσει στον συµµετέχοντα µεταφορά
µε αεροπορική εταιρία άλλη από την αρχικά αναγραφόµενη στο πρόγραµµα, αν παρουσιαστεί αδυναµία της αρχικά επιλεγείσας εταιρίας να εκτελέσει προσηκόντως και χωρίς καθυστερήσεις τη
µεταφορά. Εκ της αλλαγής αυτής ο συµµετέχων δεν έχει καµία αξίωση, υπό τον όρο ότι η τελικά επιλεγόµενη αεροπορική εταιρία θα πληροί τους διεθνείς κανόνες ασφαλούς αεροπορικής
µεταφοράς. Το γραφείο µας δε συµµετέχει ούτε δύναται να επηρεάσει ή να παρέµβει στη διαδικασία φόρτωσης και εν γένει διακίνησης των αποσκευών από αεροπορικές εταιρίες και υπηρεσίες
handling των διαφόρων αεροδροµίων. Kς εκ τούτου δε φέρει έναντι του συµµετέχοντος καµία ευθύνη για ζηµία, απώλεια ή καθυστέρηση παράδοσης αποσκευής. Σε παρόµοιες περιπτώσεις οι
αξιώσεις του συµµετέχοντος στρέφονται απευθείας κατά της αεροπορικής εταιρίας σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της διεθνούς νοµοθεσίας
3. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ: Η κατηγορία των ξενοδοχείων που τυχόν αναφέρονται στο πρόγραµµα είναι σύµφωνη µε τον τουριστικό οργανισµό της χώρας στην οποία ανήκουν.
Επειδή όµως δεν υπάρχει ενιαίο διεθνές κριτήριο για την κατάταξη αυτή, είναι λογικό να διαφέρουν µεταξύ τους τα διάφορα ξενοδοχεία έστω και εάν ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Το γραφείο
διατηρεί την αλλαγή κάποιου ξενοδοχείου µε άλλο ίδιας κατηγορίας. Φυσικά υποχρέωση του γραφείου είναι να εξασφαλίζει ότι το εκάστοτε ξενοδοχείο είναι, βάσει της άδειας λειτουργίας του,
της κατηγορίας που αναγράφεται στο πρόγραµµα, χωρίς να εγγυάται οποιοδήποτε ποιοτικό του χαρακτηριστικό. Τα τρίκλινα δωµάτια είναι, στην ουσία, δίκλινα µε επιπλέον κρεβάτι. Το επιπλέον
κρεβάτι µπορεί να είναι µικρότερο από τα κανονικά ή καναπές ή πτυσσόµενο. Στην περίπτωση υπεράριθµων κρατήσεων σε ξενοδοχεία το γραφείο µας θα προσπαθήσει να αντικαταστήσει το
δωµάτιο µε άλλο δωµάτιο ξενοδοχείου ίδιας κατηγορίας ή αν αυτό δεν καταστεί εφικτό µε δωµάτιο ξενοδοχείου χαµηλότερης κατηγορίας και θα επιστρέψει στον πελάτη τη διαφορά που προέκυψε,
χωρίς το γραφείο µας να φέρει ουδεµία περαιτέρω ευθύνη ή υποχρέωση. Σύµφωνα µε τους διεθνείς όρους τα δωµάτια των ξενοδοχείων παραλαµβάνονται µετά τις 14:00 και παραδίδονται µέχρι
τις 12:00 το µεσηµέρι ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης ή αναχώρησης των ενοικίων. Στις περιπτώσεις ηµιδιατροφής (πρόγευµα και κυρίως γεύµα ) η επιλογή µεσηµβρινού ή βραδινού γεύµατος
γίνεται ανάλογα µε το πρόγραµµα της κάθε µέρας. Το γεύµα - δείπνο µπορεί να είναι εκτός ξενοδοχείου.
4. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ: Το γραφείο προσπαθεί να τηρήσει απαρέγκλιτα το πρόγραµµα του οργανωµένου ταξιδιού σχεδιάζοντας κάθε λεπτοµέρεια από πολύ πιο νωρίς.
Παρόλα αυτά υπάρχει το ενδεχόµενο της τροποποίησης του που οφείλεται στο γεγονός της χρησιµοποίησης τρίτων ως προµηθευτών επί των οποίων δεν έχει άµεσο έλεγχο όπως αεροπορικές
και ναυτιλιακές εταιρείες, ξενοδοχεία, µεταφορικές και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις οι οποίοι είναι δυνατόν να µην ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Παρά λοιπόν τον σαφή
διαµεσολαβητικό του ρόλο του, το γραφείο καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πελατών του, δεν µπορεί όµως να θεωρηθεί υπεύθυνο για ανωµαλίες που δεν
µπορεί να προβλέψει ή να ελέγξει όπως: α) Για τυχόν µεταβολές ή τροποποιήσεις που συµβούν πριν και κατά τα διάφορα στάδια του ταξιδιού προερχόµενες από τις υπηρεσίες των αεροπορικών και
µεταφορικών εταιρειών και πρακτορείων ( καθυστερήσεις, ακυρώσεις δροµολογίων, αλλαγές τύπου αεροσκαφών, υπεράριθµες κρατήσεις, απώλειες αποσκευών κλπ.), β) Ατυχήµατα, ασθένειες ή
δυσάρεστες οργανικές επιπτώσεις από κλιµατολογικές συνθήκες, αδυναµία προσαρµογής σε διαφορετικές χρονικές ζώνες, υψόµετρο, επιδηµίες, τροφικές δηλητηριάσεις ή ανεπαρκείς συνθήκες
καθαριότητας. γ) Μεταβολές οποιασδήποτε υπηρεσίας είτε του προγράµµατος ολόκληρου, οφειλόµενες σε “ανώτερη βία” (πόλεµος ή απ ειλή πολέµου, θεοµηνίες, τροµοκρατικές ενέργειες,
απεργίες, πολιτική αναταραχή κλπ. δ) Φθορά, απώλεια ή κλοπή αποσκευών, προσωπικών αντικειµένων, χρηµάτων ή ταξιδιωτικών εγγράφων και οποιασδήποτε συνέπειας από εγκληµατική ή άλλη
αξιόποινη πράξη. Πριν την εκτέλεση της εκδροµής το γραφείο διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει το πρόγραµµα της εκδροµής και να αναπροσαρµόσει την τιµή της. Στην περίπτωση αυτή ο
ταξιδιώτης µπορεί να ακυρώσει την συµµετοχή του και να του επιστραφούν τα χρήµατα που έχει προκαταβάλει, εφόσον η τροποποίηση είναι ουσιώδης όπως πχ η αλλαγή της ηµέρας αναχώρησης
η επιστροφής. Το δικαίωµα αυτό δεν παρέχεται, αν η αλλαγή του προγράµµατος είναι µη ουσιώδης (π.χ. αλλαγή στην ηµέρα πραγµατοποίησης προγραµµατισµένης ξενάγησης, αλλαγή ξενοδοχείου
σε άλλο της ίδιας κατηγορίας, µαταίωση µίας εκ των διαφόρων ξεναγήσεων, αλλαγή της ώρας αεροπορικής αναχώρησης από το πρωί σε µεσηµέρι η απόγευµα Κ.Ο.Κ.) Κατά την εκτέλεση της
εκδρομής ο αρχηγός αυτής διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει µέρος ή το σύνολο αυτής, εάν κρίνει ότι αυτό είναι προς το συµφέρον των εκδροµέων και εξυπηρετεί την καλύτερη εκτέλεση του
γενικότερου προγράµµατος. Όλα τα έκτακτα έξοδα (επιπλέον διανυκτερεύσεις, φαγητό, µεταφορές κλπ.) που προκύπτουν από την τροποποίηση µέρους ή όλου του προγράµµατος λόγω έκτακτων
γεγονότων ή γεγονότων ανωτέρας βίας εκτός του ελέγχου του γραφείου επιβαρύνουν αποκλειστικά τους εκδροµείς. Η σειρά των περιηγήσεων µπορεί να τροποποιηθεί χωρίς να παραληφθεί το
παραμικρό. Πιθανή αλλαγή των ωρών αναχωρήσεων των µεταφορικών µέσων από πρωί σε µεσηµέρι ή απόγευµα και αντίστροφα ή της ώρας επιβίβασης σε λεωφορείο οδικής εκδροµής, δεν
θεωρείται αλλαγή προγράµµατος. Στα µουσεία / θεάµατα που τις ηµέρες των εορτών θα παραµείνουν κλειστά λόγω των αργιών, δεν περιλαµβάνεται ξενάγηση ή επίσκεψη.
5. ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Το γραφείο έχει το δικαίωµα να ακυρώσει την εκδροµή λόγω µικρής συµµετοχής το αργότερο τρείς ηµέρες πριν την αναχώρηση. Ακύρωση της
εκδροµής µπορεί να γίνει και για λόγους ανωτέρας βίας ή για λόγους που το γραφείο κρίνει σκόπιµους. Σε αυτές τις περιπτώσεις προτείνει κάποια άλλη εκδροµή της ίδιας τιµής και ποιότητας. Αν
ο πελάτης δεν δεχθεί τότε επιστρέφεται το ποσό που καταβλήθηκε. Ουδεµία άλλη απαίτηση αναγνωρίζεται ή γίνεται αποδεκτή. Αν κατά τη διάρκεια της εκδροµής παρουσιαστούν λόγοι οι οποίοι
επιβάλουν την άµεση διακοπή της (εµπόλεµη σύρραξη, έκτακτα καιρικά φαινόµενα Κ.Ο.Κ.) η ευθύνη του γραφείου µας περιορίζεται στον επαναπατρισµό του συµµετέχοντα µε το πλέον πρόσφορο
µέσο, χωρίς την ανάληψη του κόστους που τυχόν θα προκύψει, η της ευθύνης επιστροφής χρηµάτων ή αποζηµίωσης.
6. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΡΟΜΕΑ: Εάν ο συµµετέχων Πελάτης ή ο εκπρόσωπος της οµάδας Πελατών ή οποιοσδήποτε συµµετέχων αποφασίσει να ακυρώσει την συµµετοχή
του πρέπει να δηλώσει αυτό εγγράφως. Η ακύρωση ισχύει από την ηµέρα παραλαβής της εγγράφου ειδοποιήσεως. Στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης που ακυρώνει την συµµετοχή του
επιβαρύνεται µε τα ακόλουθα ποσά ανάλογα µε το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την λήψη του εγγράφου της ακύρωσης µέχρι την ηµεροµηνία αναχώρησης, καθώς το Γραφείο για την
εξασφάλιση των απαραίτητων υπηρεσιών για την εκτέλεση του έργου του προ πληρώνει σηµαντικά ποσά σε τρίτους (ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρείες κλπ.). Έτσι σε περίπτωση ακύρωσης: 1.
έως 21 ηµέρες πριν την αναχώρηση παρακρατείτε ποσό 30 ευρώ κατά άτοµο από την δοθείσα προκαταβολή για τα πραγµατοποιθέντα έξοδα της εταιρίας προς εξυπηρέτηση των (προκρατήσεις,
αλληλογραφία κλπ.) 2. Μετά το παραπάνω χρονικό διάστηµα και µέχρι και µέχρι 14 ηµέρες πριν την αναχώρηση ο συµµετέχων υποχρεούται να καταβάλει τ ο 40% της αξίας της εκδροµής 3. από 13
έως 8 ηµέρες πριν την αναχώρηση ο συµµετέχων υποχρεούται να καταβάλλει το 60% της αξίας της εκδροµής 4. Αν η ακύρωση πραγµατοποιηθεί την τελευταία εβδοµάδα πριν την αναχώρηση
παρακρατείτε το 100% της αξίας της εκδροµής, οποιοσδήποτε και αν είναι ο λόγος (υγείας, εκτάκτων επαγγελµατικών υποχρεώσεων κ.α.) 7. Στην περίπτωση χρησιµοποιήσεως ναυλωµένων
δροµολογίων (charter) και ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήµατος ακύρωση ς πριν την αναχώρηση, παρακρατείτε όλη η αξία της εκδροµής (100%). Στην περίπτωση χρησιµοποιήσεως
αεροπορικών εταιρειών σε πακέτο εκδροµής ή πακέτο διακοπών, όπου απαιτείται η άµεση έκδοση του αεροπορικού εισιτηρίου, η στην περίπτωση του ξενοδοχείου απαιτείται η προεξόφληση και
η έκδοση voucher ανεξαρτήτως του χρονικού διαστήµατος ακύρωσης πριν την αναχώρηση της εκδροµής, παρακρατείτε ολόκληρη η αξία του αεροπορικού εισιτηρίου κα ι του ξενοδοχείου
καθώς αυτό εκδίδεται τη στιγµή της κράτησης και δεν είναι δυνατόν να ακυρωθεί από τις αεροπορικές εταιρίες η από το ξενοδοχείο. Για τις κρουαζιέρες η ακόµη και για κάποια ακόµη ταξίδια
(πχ Ρωσία, Αµερική, Άγιοι Τόποι, κλπ.) που πολλές φορές τα ονοµάζουµε µακρινά η εξωτικά όπως και για ατοµικά µεµονωµένα ταξίδια συνήθως ισχύουν διαφορετικού όροι ακύρωσης σύµφωνα µε
τους όρους του κάθε ναύλου των αεροπορικών εταιριών καθώς και την πολιτική για θέµατα ακυρώσεων του εκάστοτε ξενοδοχείου. Επίσης σε περιόδους εκθέσεων, αθλητικών η καλλιτεχνικών
γεγονότων οι χρονικές περίοδοι συνήθως είναι αρκετά µεγαλύτερες και τα ποσοστά παρακρατήσεων υψηλότερα από τα προαναφερόµενα. Στην περίπτωση που ένα από τα δύο άτοµα που έχουν
επιλέξει να διαµείνουν ή διαµένουν σε δίκλινο δωµάτιο ακυρώσει τη συµµετοχή του, θα καταβάλλει τα ανάλογα ακυρωτικά τέλη. Εφ’ όσον τα παραπάνω ακυρωτικά τέλη δεν ισούνται µε το 100%
της συνολική ς αξίας του ταξιδιού, το άτοµο που θα ταξιδέψει τελικά, θα πληρώσει και τη διαφορά του δωµατίου του, καθώς θα διαµείνει αναγκαστικά σε µονόκλινο.
7.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ: Το γραφείο µας, παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσον αφορά στα ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα που απαιτούνται για κάθε τ αξίδι και προορισµό και
την έκδοσή ή/και θεώρησή τους, αλλά κάθε εκδροµέας είναι υπεύθυνος για την ισχύ, την εγκυρότητα, την εξασφάλιση και την φύλαξη όλων των ταξιδιωτικών εγγράφων που είναι
απαραίτητα για τη συµµετοχή στην εκδροµή (διαβατήριο, θεωρήσεις, πιστοποιητικά, άδειες, βίζα κλπ.) και καµία ευθύνη δε φέρει το γραφείο. Οπως επίσης δεν ευθύνεται σε περίπτωση που η ισχύς
της visa η είναι µικρότερη από τη διάρκεια του ταξιδιού (ήτοι δεν συµπίπτουν οι ηµεροµηνίες) ή σε περίπτωση που ζευγάρι ταξιδιωτών έχουν διαφορετική υπηκοότητα µεταξύ τους, εκτός
Schengen η αν το διαβατήριο έχει µικρότερη χρονική ισχύ από αυτήν που απαιτεί η κάθε χώρα. Επίσης υπηρεσιακές ταυτότητες (αστυνοµία, στρατός κλπ.) δεν λογίζονται ως ταξιδιωτικά έγγραφα
και θα πρέπει ο εκδροµέας σε συνεννόηση µε την υπηρεσία του η τις αρµόδιες αρχές να επιβεβαιώσει την ισχύ τους γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις το γραφείο µας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν
απαγόρευση εξόδου από την χώρα. Ενήλικες που ταξιδεύουν µε ανήλικα παιδιά θα πρέπει να έχουν φροντίσει για τα απαραίτητά έγγρ αφα όπως εξουσιοδοτήσεις κλπ. γιατί και σε αυτές τις
περιπτώσεις το γραφείο µας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαγόρευση εξόδου από την χώρα. Επίσης το γραφείο µας δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που οι αρχές δεν επιτρέψουν την έξοδο ή
είσοδο σε κάποιον εκδροµέα είτε λόγω µη υποβολής ειλικρινούς δηλώσεως είτε λόγω απαγορεύσεως ή περιορισµών επιλυθέντων στο πρόσωπό του, τότε ο εκδροµέας δεν δικαιούται επιστροφής
οιουδήποτε χρηµατικού ποσού που κατέβαλε προς το γραφείο. Η προµήθεια συνάλλαγµα τους (αγορά, γνήσιο της δήλωσης, γνήσιο τη ς υπογραφής κ.λπ.) είναι επίσης αποκλειστική ευθύνη του
συµµετέχοντος. Βασική υποχρέωση των εκδροµέων είναι η έγκαιρη προσέλευσή των στους ορισµένους κατά το πρόγραµµα τόπους και χρόνους. Σε περίπτωση καθυστέρησης του εκδροµέα και
µη έγκαιρης προσέλευσης του στον καθορισµένο τόπο ή χρόνο για την εκτέλεση του προ γράµµατος (όπως ξεναγήσει ς, µεταφορές, πτήσεις, γεύµατα) ο αρχηγός έχει το δικαίωµα να αποχωρήσει,
µε συνέπεια ο εκδροµέας να χάσει την εκδήλωση χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε αποζηµίωση ή επιστροφής χρηµάτων. Στην περίπτωση αυτή ο εκδροµέας πρέπει να επανασυνδεθεί µε το
γκρουπ µε δικά του έξοδα. Οποιοσδήποτε συµµετέχων µπορεί να εκχωρήσει έγκυρα την συµµετοχή του σε άλλον αφού ενηµερώσει το γραφείο τουλάχιστον 5 εργάσιµες µέρες πριν την αναχώρηση.
Ο εκχωρών και ο εκδοχέας ευθύνονται αλληλέγγυα για τις τυχόν χρηµατικές οφειλές καθώς και για τα πρόσθετα έξοδα αυτής της εκχώρησης (επιβαρύνσεις λόγω αλλαγής ονόµατος και
αεροπορικού ναύλου, τηλεπικοινωνιακές δαπάνες κλπ.). Επίσης ο εκδοχέας µε την αποδοχή της συµµετοχής του δηλώνει ότι έλαβε γνώση και συναινεί µε τους όρους συµµετοχής
8. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ: Το γραφείο έχει σχεδιάσει και επιθυµεί την πλήρη, σύµφωνα µε το πρόγραµµα, παροχή των υπηρεσιών που έχουν συµφωνηθεί µε τους Πελάτες. Σε περίπτωση υπάρξεως
προβληµάτων κατά την διάρκεια της εκδροµής ο πελάτης έχει δικαίωµα να διατυπώσει εγγράφως τα παράπονά του εντός επτά (7) ηµερών από την ηµεροµηνία επιστροφής. Απαιτήσεις για σωµατικές
βλάβες που προκύπτουν από την µη εκτέλεση ή την πληµµελή εκτέλεση των παροχών του οργανωµένου ταξιδιού, περιορίζονται σύµφωνα µε τις περί ευθύνης διατάξεις των διεθνών συµβάσεων, οι
οποίες δεσµεύουν την Ελλάδα και διέπουν τις εν λόγω παροχές. 1. Αεροπορική µεταφορά: Σύµβαση Βαρσοβίας 1912 2. Θαλάσσια µεταφορά : Σύµβαση Βέρνης 1974 3. Οδική µεταφορά : Νοµοθεσία
Ε.Ε. 4. Ξενοδοχειακή διαµονή: Σύµβαση Παρισίων 1962. Όσον αφορά στις λοιπές ζηµιές (εκτός σωµατικών βλαβών) που προκύπτουν από την µη εκτέλεση ή την πληµµελή εκτέλεση παροχών του
οργανωµένου ταξιδιού, η αποζηµίωση περιορίζεται στην επιστροφή της αξίας της παροχής που δεν παρασχεθεί. Η αξίωση του συµµετέχοντος για τυχόν αποκατάσταση της ηθικής του βλάβης
συνεπεία µη εκτέλεσης η πληµµελούς εκτέλεσης της σύµβασης εξ υπαιτιότητας του διοργανωτή ή τρίτων παροχών για τους οποίους αυτός ευθύνεται, δεν δύναται σε καµία περίπτωση να
υπερβαίνει το 15% της κατ’ άτοµο βασικής τιµής της εκδροµής προσφορών. Ο περιορισµός αυτός ρητά συµφωνείται από τους συµβαλλόµενους στα πλαίσια του άρθρου 5 παρ. 2δ Π.6. για τυχόν
νοµική διεκδίκηση των απαιτήσεων καθορίζονται τα Ελληνικά Δικαστήρια και ειδικότερα τα 6ικαστήρια της έδρας του Γραφείου στην Θεσσαλονίκη.
9.ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Το Γραφείο σε εφαρµογή του Π.Δ. 7/2018 έχει ασφαλισθεί για τους κινδύνους που αφορούν στην εκτέλεση της ταξιδιωτικής σύµβασης και τον
επαναπατρισµό των ταξιδιωτών σε περίπτωση πτώχευσης. Η ασφαλιστική εταιρεία και τα στοιχεία του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, αναφέρονται στο έντυπο της ταξιδιωτικής σύµβασης. Συνιστούµε
όµως στους ταξιδιώτες να ζητήσουν από τους ασφαλιστικούς συµβούλους την προσωρινή ασφαλιστική τους κάλυψη για ασθένεια ή ατύχηµα κατά την διάρκεια του ταξιδιού η οποία είναι
προαιρετική.
Θα θέλαµε να σας επιβεβαιώσουµε ότι η προστασία των προσωπικών δεδοµένων (τηλέφωνα, email κλπ.) που µας έχετε δώσει οικειοθελώς στο πλαίσιο της συνεργασίας µας είναι πολύ σηµαντική
για εµάς και τα δεδοµένα σας διατηρούνται µε απόλυτη ασφάλεια και εµπιστευτικότητα, τηρώντας πάντοτε τις σχετικές διατάξεις και σε πλήρη συµµόρφωση µε τον νέο Κανονισµό GDPR.
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