
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ      

 
ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ – ΒΙΕΝΝΗ- ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ  

                23 – 28.12.2022 
6 Μέρες / 5 ∆ιανυκτερεύσεις 

• ∆ΩΡΟ Η ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑ∆ΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ  
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ XANIA! 

 
1η ΜΕΡΑ 23/12/22: XANIA- ΒΙΕΝΝΗ -ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ  /215 χλµ  
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο το πρωί  και πτήση για την Βιέννη. Άφιξη, και άµεση επιβίβαση στα λεωφορεία 
για αναχώρηση για την χριστουγεννιάτικη αγορά της Βιέννης 2 ‘ώρες ελεύθερο χρόνο και έπειτα αναχώρηση 
για την όµορφη πόλη της Βουδαπέστης. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωµάτια µας. Βραδινή 
µεταφορά στο κέντρο της πόλης- Σας προτείνουµε το διάστηµα αυτό, µια δίωρη κρουαζιέρα στο ποταµό 
∆ούναβη απολαµβάνοντας τη πόλη φωτισµένη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση. 
 
 2η ΜΕΡΑ 24/12/22: ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ – ξενάγηση πόλεως  
Πρωινό και άµεση επιβίβαση στα λεωφορεία και αναχώρηση για να αρχίσουµε την ξενάγηση από την Πλατεία 
Ηρώων όπου θα γνωρίσουµε την ιστορία της χώρας. Στη συνέχεια θα επισκεφθούµε τον Ναό του Αγ. Στεφάνου , 
την λεωφόρο ∆ηµοκρατίας µε την Όπερα και τα καλοδιατηρηµένα της κτίρια, το ογκώδες Μπαρόκ Κοινοβούλιο, 
τις γέφυρες που ενώνουν τη Βούδα µε την Πέστη. Στη συνέχεια θα περάσουµε στη Βούδα όπου θα δούµε το 
Κάστρο, το άγαλµα της Ελευθερίας, την Εθνική Πινακοθήκη, τον Πύργο των Ψαράδων, τον Γοτθικό Ναό 
Ματύας όπου εστέφοντο παλιά οι Ούγγροι Βασιλείς. Από τον λόφο Γκέλλερτ θα θαυµάσουµε πανοραµικά τις 
δυο πόλεις. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση. 
Για το βράδυ σας προτείνουµε το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν σε προνοµιακή τιµή σε εστιατόριο – κελάρι µε 
παραδοσιακή µουσική ( τσιγάνικα βιολιά ), καλό φαγητό, άφθονο κρασί πολύ  χορό. 
 
3Η ΜΕΡΑ 25/12/22: ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ ( µέρα ελεύθερη – 
προαιρετική στη Puszta 120 χλµ o/w) ΕΝΗΛΙΚΑΣ 
25ΕΥΡΩ 
Πρωινό και ελεύθερη µέρα σήµερα να απολαύσετε την πόλη , 
να πάτε να δείτε τις Χριστουγεννιάτικες Αγορές και πως είναι 
στολισµένη η πόλη  αγοράστε παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα 
στολίδια, γευτείτε τα χριστουγεννιάτικα γλυκά, αλλά και άλλες 
πικάντικές παραδοσιακές λιχουδιές όπως λουκάνικα, πατάτες 
κάστανα κ.λ.π. Εναλλακτικά σας  προτείνουµε  να αναχωρήσουµε για το περίφηµο Puszta Tour, ένα από τα 
πιο αγαπητά προγράµµατα στους επισκέπτες της Βουδαπέστης. Αφήνουµε την πόλη και µεταφερόµαστε σε µια 
φάρµα µε άλογα  µε τα οποία οργανώνονται παραστάσεις και ένα εστιατόριο όπου µπορεί 
κανείς να απολαύσει τις νοστιµιές τις Ουγγρικής κουζίνας και να θαυµάσει παράλληλα τα ζώα . Κατά την 
είσοδο, προσφέρεται στον επισκέπτη, ποτό και αλµυρό κέικ και µε άµαξες θα περάσουµε στο εσωτερικό χώρο 
όπου γίνονται οι παραστάσεις µε τα άλογα τα οποία παρακολουθούµε µε  φαγητό και ζωντανή µουσική. Το 
απόγευµα επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.  
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΓΙΑ ΤΙΣ 1
ΕΣ 

10 ΘΕΣΕΙΣ! 

ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ! 



4Η ΜΕΡΑ 26/12/22 ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ  
Πρωινό και αναχώρηση για την 
Κεντρική αγορά .Στην αρχή της 
πολυσύχναστης οδού Βάτσι και 
µπροστά στη γέφυρα της Ελευθερίας 
θα συναντήσατε τη µεγάλη Κεντρική 
Αγορά της πόλης που ανακαινίστηκε 
το 1999. Η Αγορά συγκεντρώνει το 

ενδιαφέρον ντόπιων κι επισκεπτών που την κατακλύζουν 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέρας καθώς αγοράζουν κάθε 
είδος τοπικών γεύσεων. Όπως θα διαπιστώσετε, 
τα λουκάνικα έχουν την τιµητική τους, όπως και 
η πάπρικα που αποτελεί τοπικό έδεσµα και πωλείται σε 
διάφορες εκδοχές, όπως γλυκιά και πικάντικη. Στον 
πάνω όροφο της Κεντρικής Αγοράς πωλούνται 
τοπικά σουβενίρ, όπως παραδοσιακές στολές και 
µαγνητάκια σε οικονοµικές τιµές, ενώ οι ιδιοκτήτες των 
πάγκων δέχονται κατά κανόνα κι ευρώ – ενίοτε σε 
συµφέρουσα ισοτιµία. Επιπλέον, εδώ υπάρχουν 
µερικές ταβέρνες και άλλα σηµεία πώλησης έτοιµου 
παραδοσιακού φαγητού που µπορείτε αµέσως να απολαύσετε τις τοπικές γαστρονοµικές γεύσεις, µερικές φορές 
µάλιστα φιλοξενείται και ζωντανή µουσική. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση 
 
 
5Η ΜΕΡΑ 27/12/22: ΒΟΥ∆ΑΠΕΣΤΗ -ΠΑΡΑ∆ΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ – ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ (163 χλµ)  

 
Πρωινό και το σηµερινό µας πρόγραµµα θα µας 
οδηγήσει στις πανέµορφες παραδουνάβιες περιοχές. 
Θα δούµε στο 'Εστεργκοµ τον Ναό του Αγίου 
Στεφάνου, τον 'Αγιο Ανδρέα - αγαπηµένο χωριό των 
ντόπιων καλλιτεχνών - το µουσείο κεραµικής τέχνης 
Μάργκιτ Κόβατς και την Ορθόδοξη εκκλησία. Από εκεί 
συνεχίζουµε για τη Μπρατισλάβα όπου και θα 
διανυκτερεύσουµε. 

 
 
 6Η ΜΕΡΑ 28/12/22: ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ / περιήγηση 
πόλεως – ΠΡΑΓΑ / πτήση επιστροφής (288 χλµ ) 
Πρωινό και µια σύντοµη περιήγηση στο ιστορικό 
κέντρο το πρωί για  να θαυµάσουµε το ∆ηµαρχείο της 
παλιάς Πόλης, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μαρτίνου 
κ.α. ή και να πιούµε έναν καφέ και να αναχωρήσουµε 
για να καταλήξουµε το απόγευµα στην Πράγα. 
Μεταφορά για το αεροδρόµιο από όπου θα πάρουµε 
την πτήση επιστροφής αργά το απόγευµα . 
 
 
 
 
 

 
ΚΑΝΤΕ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΑΣ ΝΩΡΙΣ KAI KEΡ∆ΙΣΤΕ 150ΕΥΡΩ ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΙΑΤΙ ΜΕΤΑ Η ΤΙΜΗ ΘΑ 

ΑΛΛΑΞΕΙ , ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ. 
 

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΡΤΑ ΕΩΣ 3 ΑΤΟΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ 

 
ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΣΑΣ ΠΟΥΜΕ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΡΕΒΕΓΙΟΝ ! 
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Το πακέτο περιλαµβάνει :  
• Ναυλωµένη πτήση τσάρτερ 

• 23/12/22 QS 4376  10:40 ΧΑΝΙΑ -  12:05 ΒΙΕΝΝΗ  12:55  

• 28/12/1 QS4377 21:30 ΠΡΑΓΑ – 01:20 ΧΑΝΙΑ 29/12/22(τύπου BOEING 737 ) 

• ∆ιαµονή 4 βράδια στην Βουδαπέστη σε ξενοδοχείο 4* 

• ∆ιαµονή 1 βράδυ στην Μπρατισλάβα σε ξενοδοχείο 4* 

• Πρωινό µπουφέ καθηµερινά   

• ∆ΩΡΟ η εκδροµή στα Παραδουνάβια Χωριά 

• Περιλαµβάνεται η ξενάγηση στην Βουδαπέστη 

• Μεταφορές ανά ηµέρα όπως απαιτεί το πρόγραµµα µε πολυτελή κλιµατιζόµενα πούλµαν 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

• Ξεναγήσεις και εκδροµές Όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα µε έµπειρους ελληνόφωνους τοπικούς ξεναγούς  

• Αρχηγός  - Συνοδός του γραφείου µας  

 
Το πακέτο δεν  περιλαµβάνει 
• Κόστος εισόδων όπου απαιτούνται (π.χ. µουσεία, ναοί κλπ)  

• Ότι αναφέρεται ως προτεινόµενο ή προαιρετικό ή δεν αναγράφεται στο πρόγραµµα  

• χριστουγεννιάτικο δείπνο 

• Φόροι αεροδροµίου & 1µικρή χειραποσκευή 5 κιλών & προ κράτηση θέσης  σε συγκεκριµένες σειρές 
διαθέσιµες & Παραδοτέα αποσκευή 20 κιλών (παραδίδεται στο γκισέ του check in) & ∆ωρεάν check in 

από το γραφείο µας,  το άτοµο195€ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ: 

� ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ή ΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ  

� ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 150 ΕΥΡΩ  

� ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΟΤ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ 

� 15 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 

 

ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ  

� ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΝΑΥΛΩΜΕΝΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ  ( ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΓΑ- ΒΙΕΝΝΗ- ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΥΤΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ 

ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ) 

� ΑΡΧΗΓΟΣ – ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΑΣ   

� ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟ 2002 

� ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ  

 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙ�Ι ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ Η 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ή ΤΟ �ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ �ΕΙΞΕΤΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ 
ΟΠΟΙΟ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΚΙ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΥΤΗ ΚΙ ΟΧΙ Ο �ΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙ�ΙΟΥ.****ΟΛΑ 
ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ. 
ΟΠΟΙΑ�ΗΠΟΤΕ  ΠΕΛΑΤΗΣ ΑΛΛΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ 
ΤΑΞΙ�ΕΨΕΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟ 
ΤΑΞΙ�ΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. ΣΕ �ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ �ΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ. 

*** ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ… 

ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΞΙ∆ΙΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ 

ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ 
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙ∆Ι  
Σήµερα …………………….µεταξύ αφενός του « καλαµάκι τράβελ σέρβις επε », στο 

εξής «∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ» και όταν υπάρχει,     του συνεργαζόµενου τουριστικού 

πρακτορείου  ∆εσποτάκης Εµµανουήλ, στο εξής αναφερόµενο ως ο «ΠΩΛΗΤΗΣ», 

και αφετέρου του εκδροµέα  

……………………………………………………………………………………………

…….  εξής αναφεροµένου ως ο «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ», συµφωνούνε και 

γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 
Ο «∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ» αναλαµβάνει να πραγµατοποιήσει την εκδροµή που περιγράφεται στο συνηµµένο έντυπο, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα της σύµβασης αυτής.                                                                                                       

Για τη συµµετοχή του εκδροµέα – «ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ» στο περιγραφόµενο οργανωµένο ταξίδι, ισχύουν οι κάτωθι γενικοί και ειδικοί 

όροι, τους οποίους δέχεται ανεπιφύλακτα. 

1. Ο Αντισυµβαλλόµενος έχει µελετήσει και αποδέχεται τους Γενικούς Όρους Συµµετοχής, όπως αναφέρονται στο κυρίως έντυπο του 
προγράµµατος του ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗ και έχει λάβει γνώση των λεπτοµερειών του ταξιδιού του όπως αναφέρονται στο τελικό ενηµερωτικό 
εκδροµής. Συµφωνεί δε µε το πρόγραµµα και µε τον αντίστοιχο τιµοκατάλογο που τέθηκαν υπ’ όψη του και µε όλα τα προβλεπόµενα στα 
δύο αυτά έντυπα. 

2. Σε περίπτωση µη εκτέλεσης της σύµβασης αυτής ή πληµµελούς εκτέλεσης αυτής, ο Αντισυµβαλλόµενος πρέπει να ενηµερώσει γραπτώς 
εντός επτά ηµερών από την επιστροφή του τον τοπικό αντιπρόσωπο του ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗ. 

3. Σε περίπτωση που στη διάρκεια του ταξιδιού υπάρξουν αλλαγές στο πρόγραµµα των πτήσεων, στους τύπους των αεροσκαφών ή 
υπάρξουν καθυστερήσεις από τις αεροπορικές εταιρίες ή από οποιονδήποτε άλλο µεταφορέα για λειτουργικούς λόγους, τροµοκρατικών 
επιθέσεων καιρικών φαινόµενων και ανωτέρα βίας  ο ∆ιοργανωτής δεν φέρει καµία ευθύνη.  

4. Για να έχετε κάλυψη Ιατρική πρέπει να έχετε κάρτα υγείας ή ιδιωτική ασφάλεια  και για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής ένωσης πρέπει να έχετε 
ιδιωτική ασφάλεια ρωτήστε µας για να σας ενηµερώσουµε  

5. Οι όροι οι οποίοι αναφέρονται επί του αεροπορικού εισιτηρίου του Αντισυµβαλλοµένου, αποτελούν συµβόλαιο απευθείας µε την 
αεροπορική εταιρία, στην οποία ο ∆ιοργανωτής έχει απλώς µεσολαβήσει για την εξασφάλιση της θέσης. 

6. Μετά την αναχώρηση, εάν ο Αντισυµβαλλόµενος για οποιονδήποτε λόγο ζητήσει οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραµµα, αυτό πρέπει να 
γίνει γραπτώς προς τον ∆ιοργανωτή. Ο ∆ιοργανωτής υποχρεούται καλόπιστα να βοηθήσει στην αλλαγή του προγράµµατος, χωρίς όµως 
να φέρει καµία άλλη ευθύνη. 

7. Σε περίπτωση που ο Αντισυµβαλλόµενος ακυρώσει το ταξίδι του πριν την αναχώρησή του, τότε υπόκειται σε «ακυρωτικά» κατά τους 
Γενικούς Όρους Συµµετοχής.  

8. Όλα τα ξενοδοχεία στα οποία φιλοξενείται ο Αντισυµβαλλόµενος, έχουν νόµιµη άδεια λειτουργίας και ισχύουν οι γενικοί κανόνες 
παραλαβής και παράδοσης του δωµατίου. 

9. Οι αποσκευές του Αντισυµβαλλοµένου πρέπει να έχουν το επιτρεπόµενο βάρος και η µεταφορά τους να πληροί τους κανονισµούς 
ασφάλειας. Ο ∆ιοργανωτής δε φέρει καµία απολύτως ευθύνη για µερική ή ολική απώλεια ή καθυστέρηση τω αποσκευών. 

10. Ο ∆ιοργανωτής ευθύνεται για το επισυναπτόµενο πρόγραµµα οργανωµένου ταξιδιού, όχι όµως και για κάθε άλλη δραστηριότητα που 
αναφέρεται ως προαιρετική. 

11. Ο ∆ιοργανωτής έχει οργανώσει την εκδροµή κατά τους όρους και µε την ευθύνη που του αναλογεί από την εφαρµογή των σχετικών 
διατάξεων του Νόµου.  

12. Επιπλέον ο ∆ιοργανωτής έχει φροντίσει για την ασφάλιση του εκδροµέα µε την υπογραφή ασφαλιστικών συµβολαίων γενικής αστικής 
ευθύνης . Επίσης και µε την εναρµόνιση νοµοθεσίας µε οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 σχετικά µε τα οργανωµένα ταξίδια και τους 
συνδεδεµένους ταξιδιωτικούς κανονισµούς (ΕΕ L 326 11.12.2015). Με βάση το Π∆ 7.2018, µε αριθµό συµβολαίου 2224074160.  

13. Ο Αντισυµβαλλόµενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της ως άνω συµβάσεως και τους Γενικούς Όρους Συµµετοχής στην 
οργανωµένη εκδροµή. 

14. Σε περίπτωση Covid-19: 

• Οι εκδρομές πραγματοποιούνται με βάση τα εκάστοτε  υγειονομικά πρωτοκόλλα που επικρατούν στις αντίστοιχες χώρες που 

ταξιδεύουμε.  

• Και οποιοδήποτε κόστος προκύψει λόγω υγειονομικών πρωτοκόλλων (π.χ. μάσκα , μοριακό τεστ) σε οποιαδήποτε από τις χώρες 

που επισκέπτεστε στο πρόγραμμα μας το κόστος επιβαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη 

15. Από τις 6/4/2020 δέχεται την πολιτική ακύρωσης η οποία ισχύει από την κατάσταση του Covid-19 

 
Ο ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ                                                                                                Ο ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ / ΠΩΛΗΤΗΣ                                                                                                      

…………………………                                                                                       ∆ΕΣΠΟΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 

 

 

 

 

Το παρόν πρέπει να υπογραφεί από τους Συµβαλλοµένους, µε ευθύνη δική τους  και να επιστραφεί 

στον ∆ιοργανωτή 
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