
1.  ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ 
Είµαστε ταξιδιωτικό γραφείο µέλος του Κ.Ο.Τ.  και  του  A.C.T.A. Έχουµε άδεια 
οργάνωσης εκδροµών από τον Κ.Ο.Τ. µε όλες τις υποχρεωτικές εγγυήσεις που µας 
επιτρέπουν νόµιµα να διοργανώνουµε και να διαθέτουµε ταξιδιωτικά προγράµµατα για 
το εξωτερικό. 
 

2.  ΠΟΙΟΙ ΕΙΣΑΣΤΕ ΕΣΕΙΣ 
Είσαστε κάθε πελάτης που συµµετέχει σ' ένα από τα ταξιδιωτικά µας προγράµµατα είτε 
µε οργανωµένο ταξίδι ή µόνος σας ή σαν µέλος ή µε φιλική σας οµάδα /σύλλογο/ 
εταιρεία κλπ.  
που πρέπει να συµπληρώσει το ∆ελτίο Εγγραφής και υποχρεωτικά να ακολουθήσει και 
να αποδεχθεί όλες αυτές τις διαδικασίες που δηµοσιεύουµε, ώστε να έχει το δικαίωµα 
να συµµετάσχει σ' ένα από τα ταξίδια µας. Παρακαλούµε να προσέξετε ότι αυτές οι 
υποχρεώσεις που έχετε δεν µπορούν να διαφοροποιηθούν εκτός αν συµφωνήσουµε 
γραπτώς να το κάνουµε. 
 
3. ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 
Είναι οι όροι που διέπουν την όποια συµφωνία ταξιδιού µεταξύ πελάτη αφ' ενός και των 
όποιων εταιρειών, ξενοδοχείων κλπ. αφ' ετέρου, µε τη µεσολάβηση του γραφείου. 
∆ιευκρινίζεται ότι ο ρόλος του γραφείου είναι µεσολαβητικός για λογαριασµό των 
πελατών και των άλλων φορέων (εταιρείες µεταφορών, ξενοδοχεία κλπ.), προκειµένου 
οι εκδροµείς να εξυπηρετηθούν απόλυτα από τις παρεχόµενες υπηρεσίες του γραφείου 
µας. Ο κάθε ταξιδιώτης, τα µέλη της οικογένειάς του και οι συνταξιδιώτες που 
καλύφθηκαν οικονοµικά από αυτόν, καθώς και οι συµµετέχοντες µέσω εταιρειών, 
συλλόγων, ενώσεων, σχολών κλπ, δέχονται αυτόµατα µε τη συµµετοχή τους, τους 
παρακάτω όρους, τους οποίους διάβασαν, κατανόησαν και συµφώνησαν να τηρήσουν. 
Η έννοια του "ταξιδιώτη" ως αντισυµβαλλόµενου, εννοείται στο εξής για τους φορείς που 
καλύπτουν οικονοµικά, µέλη, µαθητές, εργαζόµενους ή άλλους που έχουν οποιαδήποτε 
σχέση µαζί τους και για τους οποίους είναι υπεύθυνοι για την τήρηση και αποδοχή των 
παρακάτω όρων. Επίσης όλοι οι ταξιδιώτες δέχονται να τηρήσουν τους ειδικούς όρους 
που ισχύουν σε ειδικά ταξίδια, συγκεκριµµένα  ταξίδια, λόγω αντίστοιχων κανονισµών 
που υποχρεώνουν το γραφείο ως µεσολαβούσα εταιρεία. 
 

4. ΤΟ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΑΣ 
Η σύµβαση του ταξιδιού σας γίνεται µεταξύ του γραφείου που δεσµεύεται να σας 
προσφέρει τις διάφορες υπηρεσίες που αποτελούν µέρος του ταξιδιού σας . Μία 
κράτηση θεωρείται έγκυρη  µόνο  εφόσον καταβληθεί σχετική προκαταβολή όπως αυτή 
ορίζεται στους Γενικούς Όρους Συµµετοχής. ∆ήλωση συµµετοχής µπορεί να γίνει 
απευθείας στο γραφείο µας ή µέσω του ταξιδιωτικού σας πράκτορα. Οι  τιµές  
συµµετοχής  καλύπτουν  σαφώς  µόνο  τα  όσα  αναφέρονται  ρητά  στα  
περιλαµβάνονται της  κάθε  εκδροµής . Κάθε  «συµβουλή»  που  δίδεται  σε  σας   από  
τον  πράκτορα  και  δεν  σχετίζεται  µε  «συµβουλή»  δική  µας,  είναι  ευθύνη του  
πράκτορα και  η  εταιρεία δεν  ευθύνεται για  το  ότι  δεν  ενηµερωθήκατε σωστά για  το  
ταξίδι  σας . 
 
 
 



5. ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Όταν επιθυµείτε να δηλώσετε συµµετοχή, θα πρέπει να συµπληρώσετε το ∆ελτίο 
Κράτησης, να το υπογράψετε και να καταθέσετε µία προκαταβολή ίση µε το 25% της 
αξίας της εκδροµής. Με την υπογραφή σας στο έντυπο κράτησης, επιβεβαιώνετε, ότι 
διαβάσατε τους Γενικούς Όρους Συµµετοχής σε οργανωµένο ταξίδι και ότι συµφωνείτε 
µε αυτούς που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης µεταξύ του γραφείου και 
εσάς. Η δήλωση συµµετοχής είναι έγκυρη µόνο όταν ο πελάτης προκαταβάλλει το 25% 
του ποσού εκάστης εκδροµής. Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν 
επικυρώνονται µε πληρωµή της ανάλογης προκαταβολής δεν υποχρεώνει το γραφείο 
να δεσµεύει θέσεις. Πελάτες που κάνουν κρατήσεις µέσω τηλεφώνου, Φαξ, 
οργανωµένων συνόλων, εταιρειών, συλλόγων, σχολών κλπ ή µέσω άλλων τουριστικών 
γραφείων και δεν υπογράψουν  δήλωση συµµετοχής, δεσµεύονται µε όλους τους 
Γενικούς Όρους συµµετοχής.  Η εξόφληση γίνεται τουλάχιστον 15 µέρες πριν την 
αναχώρηση,  διαφορετικά  το  γραφείο  διατηρεί το  δικαίωµα να  ακυρώσει την 
κράτηση. Αν  δηλώσετε  συµµετοχή  σε  ένα  ταξίδι  σε λιγότερο  από  15  µέρες  πριν 
την  αναχώρηση σας,  τότε  θα  πρέπει  να  καταβάλλετε  την  πλήρη  αξία  του  ταξιδιού  
σας  κατά το στάδιο  της  κράτησης . Οι  πελάτες  και  τα  συνεργαζόµενα  πρακτορεία,  
µπορούν  επίσης  να  κατοχυρώνουν  τις  συµµετοχές  τους  µε  έµβασµα . Αντίγραφο  
του  εµβάσµατος µαζί µε τα  στοιχεία  των  ταξιδιωτών  και  το  ταξίδι συµµετοχής  τους,  
είναι  απαραίτητο  να  αποστέλλεται στο  γραφείο  µας . Ο ταξιδιωτικός  σας  πράκτορας  
στον  οποίο  θα  δώσετε  εντολή  να  κάνει  µια  κράτηση  για  λογαριασµό  σας,  θα  
πρέπει  να  ακολουθήσει  όλες  τις  διαδικασίες  πληρωµής  του  ταξιδιού  σας,  που  αν  
δεν  εξελιχθούν  σύµφωνα  µε  τους  όρους  που  ορίζουµε  θα  ακυρώσουµε την  
κράτηση  χωρίς  καµιά  προειδοποίηση .  
 
6.  ΕΚΧΩΡΗΣΗ  ΚΡΑΤΗΣΗΣ 
Ο ταξιδιώτης µπορεί να εκχωρήσει την κράτηση του, σε άλλο τρίτο ενδιαφερόµενο 
άτοµο που πληρεί όλους τους απαιτούµενους όρους για το οργανωµένο ταξίδι, αφού 
όµως ενηµερώσει το διοργανωτή ή πωλητή τουλάχιστον  15 εργάσιµες µέρες πριν την 
αναχώρηση. Ο αντικαταστάτης (εκδοχέας) και ο αρχικός συµµετέχων (εκχωρών) 
ευθύνονται το ίδιο έναντι του οργανωτή ή και πωλητή να καταβάλλουν σε αυτόν το 
τυχόν οφειλόµενο υπόλοιπο του ποσού, καθώς και τα ενδεχοµένως πρόσθετα έξοδα 
της εκχώρησης αυτής. Η όποια αλλαγή θα πρέπει να είναι ακριβώς µέσα στα ίδια 
πλαίσια και θα είναι αποδεκτή εφ΄όσον όλοι οι προσφέροντες υπηρεσίες στο 
οργανωµένο ταξίδι, προµηθευτές ( αεροπορικές εταιρίες, ξενοδοχεία ), αποδέχονται τις 
αλλαγές. Εκεί που η αλλαγή γίνεται αποδεκτή, θα υπάρξει ένα πρόσθετο τέλος Ευρώ  
€35.00 κατ' άτοµο  σαν  έξοδα  επικοινωνίας  για  τις  αλλαγές . Το  τέλος  αυτό είναι  
πέρα από τυχόν  άλλα που θα έχουν  προβλέψει οι διάφοροι προµηθευτές για τη 
συγκεκριµµένη περίπτωση . 
 

7.  ΑΛΛΑΓΕΣ  ΣΤΗΝ  ΑΡΧΙΚΗ  ΚΡΑΤΗΣΗ 
Αν θελήσετε να κάνετε κάποια αλλαγή στην αρχική σας κράτηση, µετά την έκδοση της 
δικής µας επιβεβαίωσης, αυτή είναι δυνατόν εφ' όσον γίνει από τη στιγµή της κράτησης 
και µέχρι 30 µέρες πριν την αναχώρηση. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει χρέωση 
ειδικών  εξόδων επικοινωνίας και ένα ειδικό τέλος αλλαγής Ευρώ €35.00 κατ' άτοµο. Αν 
η αλλαγή ζητηθεί σε λιγότερο από 30 µέρες πριν την αναχώρηση, τότε θα προηγηθεί 
ακύρωση συµµετοχής, µε τη σχετική χρέωση που προβλέπεται στην παράγραφο περί 



ακυρωτικών. Ταυτόχρονα  το γραφείο διατηρεί το δικαίωµα να χρεώσει το ποσό των  
Ευρώ €35.00  κατ΄άτοµο σαν έξοδα επικοινωνίας για τις αλλαγές. 
 
 

8.  ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ή ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 
ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ 
Πιστεύουµε  ότι  µπορούµε  να  σας  προσφέρουµε όλες τις υπηρεσίες που έχουµε 
προγραµµατίσει για κάθε ταξίδι µας όπως και το συγκεκριµένο που διαλέξατε κατά την 
εγγραφή σας και την δήλωση συµµετοχής σας. Επειδή όµως ετοιµάζουµε και 
προγραµµατίζουµε τις διάφορες υπηρεσίες που σας προσφέρουµε πολύ πριν την 
ηµεροµηνία αναχώρησης σας και χρησιµοποιούµε υπηρεσίες πολλών προµηθευτών, 
ανεξαρτήτων µεταξύ τους, όπως αεροπορικές εταιρίες, ξενοδοχεία, κρουαζιερόπλοια, 
κλπ., στους οποίους δεν είναι δυνατόν να έχουµε τον άµεσο έλεγχο, είναι δυνατόν να 
υπάρξουν αλλαγές, τις οποίες εκ των πραγµάτων είµαστε υποχρεωµένοι να τις 
ακολουθήσουµε. Οι αλλαγές αυτές είναι µικρής σηµασίας. Αν έχουµε µια αλλαγή 
µεγάλης  σηµασίας τότε θα προσπαθήσουµε να επικοινωνήσουµε µαζί σας πριν την 
αναχώρηση και να σας ενηµερώσουµε. Αλλαγή µεγάλης σηµασίας θεωρούµε αυτή που 
αλλάζει η µέρα και ώρα αναχώρησης (πέραν των 12 ωρών ), ένας ενδιάµεσος σταθµός 
(διανυκτέρευση) του ταξιδιού σας, ή να αλλάξει η κατηγορία των ξενοδοχείων, πλοίων 
κλπ., σε µικρότερη. Στην περίπτωση αυτή έχετε τις εξής τρεις εναλλακτικές λύσεις: 
α. Να δεχθείτε την αλλαγή. 
β. Να αγοράσετε ένα άλλο ταξίδι  του γραφείου µας µε την  επιφύλαξη  ότι  σε  
περίπτωση  ακριβότερης τιµής  πώλησης,  η  διαφορά  θα  επιβαρύνει  εσάς . 
γ. Να ακυρώσετε το ταξίδι, µε ταυτόχρονη είσπραξη όλων των χρηµάτων που έχετε 
καταβάλει.  
Το γραφείο δεν αναλαµβάνει την ευθύνη, όταν µετά την αναχώρηση ενός ταξιδιού, µια 
κανονική πτήση δροµολογίου αεροπορικής εταιρίας δεν πραγµατοποιηθεί ή για άλλα 
γεγονότα που είναι πέρα από τον έλεγχό µας και παρά την επιµέλεια και φροντίδα µας 
δεν έχουµε τη δυνατότητα να αποφύγουµε, όπως η αλλαγή αεροσκάφους σε άλλο 
µικρότερης χωρητικότητας καθυστέρηση λόγω τεχνικής βλάβης, από πόλεµο, από 
τροµοκρατική ενέργεια, από κοινωνικές αναταραχές, φυσικές καταστροφές, απεργίες 
διαφόρων κλάδων, φυσικά φαινόµενα, επιδηµίες, εµπάργκο. Σε θέµατα µεταφοράς µε 
πλοία, αεροπλάνα και τρένα όσο και για την εξασφάλιση διαµονής, η ευθύνη µας σε 
όλες τις περιπτώσεις περιορίζεται στα πλαίσια των σχετικών ∆ιεθνών Όρων 
Μεταφοράς. Αποφάσεις για καθυστέρηση ή αλλαγές δροµολογίων είναι πιθανόν να 
αποφασιστούν από διάφορους κυβερνητικούς ή άλλους οργανισµούς µε αποτέλεσµα 
καθυστέρησης, αλλαγή δροµολογίων, πτήσεων. Το γραφείο δεν είναι δυνατόν να 
ελέγχει ή να προβλέπει τέτοιες ενέργειες και ως εκ τούτου δεν µπορεί να αναλάβει 
ευθύνη για τις συγκεκριµένες περιπτώσεις. 
 
 

9. ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 
Έχουµε το δικαίωµα να ακυρώσουµε το ταξίδι σας για οποιοδήποτε σηµαντικό λόγο . 
Πάντως  δεν  θα  ακυρώσουµε  το  ταξίδι  σας  7  µέρες  πριν  την  αναχώρηση  εκτός  
εάν  υπάρχουν  λόγοι  πέρα  από  το  δικό  µας  έλεγχο (όπως  αναφέρονται  στην  
παράγραφο 4) 
Στις περιπτώσεις αυτές έχετε τις ακόλουθες  εναλλακτικές επιλογές : 
α. ∆υνατότητα συµµετοχής σε ένα άλλο ταξίδι, µε την επιφύλαξη ότι σε περίπτωση  



ακριβότερης  τιµής πώλησης, η διαφορά θα επιβαρύνει εσάς. 
β. Πλήρη επιστροφή των χρηµάτων που έχετε  καταβάλει µε εξάντληση των 
υποχρεώσεων του  γραφείου. 
 
10. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Αν εσείς ή κάποιος από την οµάδα/ οικογένειά σας, ακυρώσει τη συµµετοχή του, 
χρειάζεται να µας γνωρίσει γραπτώς την απόφασή του αυτή. Η ακύρωση θα ισχύει από 
τη µέρα που θα λάβουµε γραπτώς (επί αποδείξει ) την απόφαση ακύρωσης της 
συµµετοχής. Στην περίπτωση αυτή θα επιβαρυνθείτε µε τα παρακάτω  ακυρωτικά ( κατ΄ 
άτοµο) : 
α. Ακύρωση συµµετοχής µέχρι 30 µέρες πριν την αναχώρηση παρακράτηση ποσού  
Ευρώ  €50.00  κατ' άτοµο για λειτουργικά έξοδα. 
β. Ακύρωση συµµετοχής 29 -15 µέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση 30%  της  
αξίας  του  ταξιδιού . 
γ. Ακύρωση συµµετοχής  15  µέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση όλου του 
ποσού της  αξίας της  εκδροµής .  
Για τα µέσα ολικής ναύλωσης charter, κρουαζιέρες, σκι, εκθέσεις, συνέδρια  και 
παρεµφερείς διεθνείς εκδηλώσεις, τα ακυρωτικά φθάνουν µέχρι το 100 % της αξίας 
τους,  ασχέτως της ηµεροµηνίας γνωστοποίησης της ακύρωσης. 
Η ασφάλεια ταξιδίου που παρέχουµε, καλύπτει την περίπτωση ακύρωσης συµµετοχής 
σε ταξίδι µέχρι του ποσού των € 1500 και εφόσον η ακύρωση οφείλεται σε σοβαρό 
ιατρικό λόγο. 
 

11.  ΑΛΛΑΓΕΣ  ΤΙΜΩΝ – ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΕΙΣ  ΕΚ∆ΡΟΜΩΝ 
Τα έξοδα συµµετοχής των εκδροµών του προγράµµατος αυτού έχουν υπολογισθεί, 
µεταξύ άλλων, µε βάση των ακόλουθων στοιχείων : 
α. Τα ειδικά αεροπορικά ναύλα, οι φόροι  αεροδροµίων και  λιµανιών  και  ο  επίναυλος  
καυσίµων  που ίσχυαν κατά την 01/01/2011.  
β. Το ύψος των φόρων και δικαιωµάτων που χρεώνονται στις διάφορες χώρες, όπως 
είναι τα 
δικαιώµατα προσγείωσης, φόροι αεροδροµίων ή λιµανιών  και  επίναυλος  καυσίµων . 
γ. Την ισοτιµία του  Ευρώ  και ξένων νοµισµάτων την  01/01/2011 µε βάση το ειδικό 
δελτίο συναλλάγµατος της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου. Κάθε αλλαγή στους 
παράγοντες κόστους που αναφέρονται πιο πάνω δυνατόν να επιφέρουν ανάλογη 
αύξηση στα έξοδα συµµετοχής, ή οποία θα ανακοινώνεται στους εκδροµείς πριν από 
την εξόφληση της συµµετοχής τους, τουλάχιστον 15 µέρες πριν από την αναχώρηση. 
Αν µετά τη δήλωση συµµετοχής οι προαναφερόµενοι παράγοντες επιφέρουν αύξηση 
έως 2% της συνολικής τιµής, δεν θα λαµβάνεται υπόψη. 
 
 

12.  ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Για τη διοργάνωση των ταξιδιών το γραφείο λειτουργεί σαν µεσάζων και χρησιµοποιεί 
για λογαριασµό των πελατών του αεροπορικές και άλλες µεταφορικές εταιρίες, 
ξενοδοχεία, τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία και άλλους φορείς στους οποίους δεν έχει 
άµεσο έλεγχο. Ο  ρόλος  του  είναι  καθαρά  µεσολαβητικός  για  την  παροχή  
υπηρεσιών  στους  πελάτες  και  οι  ευθύνες  του  εντοπίζονται  µόνο  σε  περιπτώσεις  
παραλείψεων  που  οφείλονται  σε  υπαιτιότητα  του  γραφείου .  ∆εν είναι, συνεπώς, 



ούτε δυνατό ούτε δίκαιο να θεωρηθεί υπεύθυνο για ανωµαλίες στις παροχές των 
υπηρεσιών των παραπάνω συντελεστών όπως :  
▪ Αλλαγές, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις προγραµµατισµένων δροµολογίων κάθε µορφής 
και τις έµµεσες επιπτώσεις τους. Οι  προβλεπόµενες  αεροπορικές  εταιρείες και  ώρες  
αναχωρήσεων  στις  περιγραφές των  εκδροµών έχουν  βασιστεί  στα  
προγραµµατισµένα  δροµολόγια κάθε  µορφής  και  ειδικά  ναυλωµένων  πτήσεων / 
δροµολογίων που  ίσχυαν  κατά  την  έκδοση του  προγράµµατος . 
▪ Ατυχήµατα, ασθένειες ή δυσάρεστες οργανικές επιπτώσεις από κλιµατολογικές 
συνθήκες, αδυναµία προσαρµογής σε διαφορετικές χρονικές ζώνες ( jet  log) υψόµετρο, 
επιδηµίες, τροφικές δηλητηριάσεις ή ανεπαρκείς συνθήκες καθαριότητας.  
▪ Οποιεσδήποτε δυσχέρειες που µπορεί να προκληθούν από απρόβλεπτες καταστάσεις 
όπως δυσµενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες, διαδηλώσεις, πραξικοπήµατα, πολέµους, 
αεροπειρατείες, πυρκαγιές, σεισµούς, πληµµύρες  και  οποιαδήποτε  άλλη  ανάγκη 
ανωτέρας βίας. 
▪ Φθορά, απώλεια ή κλοπή αποσκευών προσωπικών αντικειµένων, χρηµάτων ή 
ταξιδιωτικών εγγράφων κι οποιεσδήποτε συνέπειες από εγκληµατική ή άλλη αξιόποινη 
πράξη σε βάρος των πελατών του.  
▪  Το γραφείο  καταβάλλει  κάθε  δυνατή  προσπάθεια  και  προσφέρει κάθε  δυνατή  
εξυπηρέτηση και  βοήθεια στην  αντιµετώπιση  τέτοιων  περιπτώσεων  χωρίς  αυτό  να  
στοιχειοθετεί  για  το  γραφείο  ευθύνη  ή  υποχρέωση  κάλυψης  των  οποιονδήποτε  
έκτακτων  δαπανών  που  πιθανόν να  χρειαστούν  οι  οποίες θα  πρέπει  να  
καλυφθούν όπως  και  στις  περιπτώσεις  ανωτέρας  βίας  από  τους  ίδιους τους  
πελάτες . 
 

13.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΕΚ∆ΡΟΜΕΩΝ 
Βασική υποχρέωση όσων συµµετέχουν σε οµαδικά ταξίδια, είναι η έγκαιρη προσέλευση 
στις εκδηλώσεις του προγράµµατος. Η έλλειψη συνέπειας, εκτός των άλλων 
προβληµάτων που δηµιουργεί, υποχρεώνει τον αρχηγό να αναχωρήσει µε τους 
υπόλοιπους ταξιδιώτες για την εκτέλεση του προγράµµατος, µε συνέπεια αφ΄ ενός για 
τον καθυστερηµένο εκδροµέα την απώλεια της εκδροµής, µετακίνησης ή άλλης 
υπηρεσίας και αφ΄ ετέρου στην εταιρεία να αρνηθεί οποιαδήποτε αποζηµίωση για τις 
υπηρεσίες που δεν του προσφέρθηκαν. Οι συµµετέχοντες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι 
για την έγκαιρη εξασφάλιση και διαφύλαξη των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων 
(διαβατηρίων, πιστοποιητικών εµβολιασµού, αδειών αποδηµίας κ.α.) καθώς και για τη 
γνησιότητα των δηλώσεών τους στις Κυπριακές ή ξένες νοµισµατικές και τελωνειακές 
αρχές. Οι µετέχοντες σε οµαδικά ταξίδια δεν έχουν την ευχέρεια αλλαγής της διαµονής 
τους σε άλλα ξενοδοχεία από εκείνα που παραµένει όλο το γκρουπ, ακόµη κι αν 
προτίθενται να καταβάλλουν διαφορά τιµής. Ο κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος, σε όλη 
τη διάρκεια του ταξιδιού για τη φύλαξη σε ασφαλές µέρος του διαβατηρίου, των 
χρηµάτων του, αεροπορικών εισιτηρίων, κλπ. Αν χάσετε κάτι, θα σας 
συµπαρασταθούµε για την καλύτερη δυνατή και πιο άµεση λύση. Όποια έξοδα 
χρειαστούν, θα επιβαρύνουν εσάς. Ειδικότερα στα ξενοδοχεία, είναι διεθνής πρακτική, 
να µην αναλαµβάνουν ευθύνη για χρήµατα ή τιµαλφή, που αφήνει κανείς στο δωµάτιο. 
Υπάρχουν ειδικά µικρά χρηµατοκιβώτια για τέτοιες περιπτώσεις. 
 

 
 



14.  ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΑ, ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ 
Είναι δική σας ευθύνη η  προσκόµιση  όλων  των  πιστοποιητικών  και  δικαιολογητικών  
που  χρειάζονται  για  να  ταξιδέψετε  όπως  διαβατήρια, θεωρήσεις (βίζες),  
πισοποιητικά  στρατού  κλπ. . Το διαβατήριο είναι απαραίτητο σε κάθε ταξίδι  και πρέπει 
να έχει ισχύ 6 µηνών µετά την ηµεροµηνία αναχώρησης σας. Το πάσο δεν γίνεται 
αποδεκτό σε καµία χώρα. Τα παιδιά από 12 ετών και άνω πρέπει να έχουν απαραίτητα 
τα δικά τους διαβατήρια. Η  χρήση  ταυτότητας  επιτρέπεται  µόνο  για  ταξίδια  σε  
χώρες  µέλη της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  και  µόνο  για  ταξιδιώτες µε  Κυπριακή  
ιθαγένεια . Αν είστε κάτοχος ξένου διαβατηρίου πρέπει να εξακριβώσετε όλες τις 
αξιώσεις που σας επηρεάζουν αφού µερικές χώρες έχουν διαφορετικές απαιτήσεις που 
εξαρτώνται από την εθνικότητα του κατόχου του διαβατηρίου. Αν δεν καταφέρετε να 
ακολουθήσετε τη σωστή διαδικασία ώστε να έχετε τα σωστά έγγραφα και δεν σας 
επιτραπεί η είσοδος στην χώρα που επισκέπτεστε, η εταιρεία µας δεν φέρει καµιά 
ευθύνη. Θα προσπαθήσουµε να σας βοηθήσουµε αλλά κάθε προσπάθεια µας θα είναι 
δείγµα καλής θελήσεως. Στην περίπτωση αυτή επιφυλασσόµαστε του δικαιώµατος να 
ζητήσουµε από εσάς το κόστος που προκαλέσατε στο ταξίδι. 
 

15.  ΥΓΕΙΑ 
Αν έχετε πρόβληµα  υγείας,  πάρετε  την  άδεια  του  γιατρού  σας . Εξηγείστε  του  
ακριβώς  σε  ποιά  χώρα  πηγαίνετε  µε  ποιό  µέσο (π.χ. αεροπλάνο, πούλµαν)  και  
πόση  διάρκεια  είναι  το  ταξίδι  σας .  Άν  έχετε  κάποια  αναπηρία  φροντίστε να µας  
το  γνωστοποιήσετε γραπτώς  κατά  την  εγγραφή  σας . Θα καταβάλουµε  κάθε  
προσπάθεια να  ικανοποιήσουµε την  περίπτωση  σας . Αν  η  αναπηρία  δεν µας έχει  
γνωστοποιηθεί από την αρχή ή δηµιουργεί προβλήµατα στους άλλους εκδροµείς και 
στις µετακινήσεις σας, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει το ταξίδι σας χωρίς 
καµία υποχρέωση επιστροφής χρηµάτων. ∆εν µπορεί όµως η εταιρεία µας να είναι 
υπεύθυνη για οτιδήποτε δεν πάει καλά, ή τυχόν παράπονα µπορεί να έχετε, λόγω της 
κατάστασης της υγείας σας. Ζητείστε να πληροφορηθείτε από την εταιρεία µας ή από τα 
κατά τόπους υγειονοµικά γραφεία, αν χρειάζεστε εµβόλια για τις χώρες που πρόκειται 
να επισκεφθείτε και έχετε πάντα µαζί σας όλα τα σχετικά πιστοποιητικά των εµβολίων 
που έχετε κάνει. Άσχετα µε τυχόν ιδιαιτερότητες του οργανισµού σας, είναι σχετικά 
συχνό φαινόµενο, σε διάφορα µέρη, ακόµα και το απλό νερό να σας δηµιουργήσει ένα 
µικρό ή µεγάλο κοιλιακό πρόβληµα. Χρησιµοποιείτε νερό εµφιαλωµένο, αφού µπορείτε 
να έχετε σαν γνώµονα, παλαιότερες δικές σας εµπειρίες µε τον οργανισµό σας. Τέλος 
δηµιουργείστε ένα µικρό φαρµακείο µε προληπτικά φάρµακα για τις διάφορες 
περιπτώσεις που µπορεί να παρουσιασθούν σε ένα ταξίδι, από πονοκέφαλο, 
πονόδοντο, δυσκοιλιότητα, κλπ. 
 
16.  ΕΙ∆ΙΚΕΣ  ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ 
Όπου υπάρχει µια ιδιαίτερη επιθυµία, πχ. για ειδική δίαιτα, τοποθεσία δωµατίου, ή µια 
συγκεκριµένη υπηρεσία από το ξενοδοχείο και θεωρείται σηµαντική λεπτοµέρεια για την 
εγγραφή σας σε ένα ταξίδι, θα πρέπει να ειδοποιήσετε γραπτά το γραφείο, κατά την 
εγγραφή σας. Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες για να ικανοποιηθούν οι 
λογικές επιθυµίες, το γραφείο µας όµως δεν µπορεί να τις εγγυηθεί. 
 
 
 



17.  ΠΑΡΑΠΟΝΑ 
Αν έχετε κάποιο λόγο να παραπονεθείτε, ενώ βρίσκεστε σε ένα ταξίδι, θα πρέπει να το 
γνωστοποιήσετε στον αρχηγό του ταξιδιού ή στον τοπικό αντιπρόσωπό µας ή το 
ξενοδοχείο, οι οποίοι και θα προσπαθήσουν να ικανοποιήσουν το αίτηµα σας. ∆εν είναι 
λογικό να υπάρξει παράπονο στην επιστροφή, χωρίς να έχει διαµαρτυρηθεί κάποιος 
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ώστε να µας δοθεί η δυνατότητα να φροντίσουµε αυτό 
που σας ενοχλεί και αντίκειται στην αρχική µας σύµβαση. Εν πάσει περιπτώσει, αν 
κάποιο πρόβληµα δεν λυθεί, θα πρέπει να παραπονεθείτε γραπτώς στο γραφείο, µε 
ιδιαίτερη επιστολή, µέσα σε 7 µέρες από την επιστροφή σας στην Κύπρο. 
 

18.  ΕΓΓΥΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Η εταιρεία µας είναι δεόντως καλυµµένη µε βάση τις πρόνοιες του νόµου 51 (i) 98 ώστε 
ο καταναλωτής να καλύπτεται σε περίπτωση πτώχευσης ή αφερεγγυότητας του 
διοργανωτή. Ο πιο πάνω νόµος όµως δεν προβλέπει πρόνοια για ατοµική ταξιδιωτική 
ασφάλιση γι' αυτό η εταιρεία συνιστά στους ταξιδιώτες να ασφαλισθούν ιδιωτικά για τις 
καλύψεις και για τα ποσά που επιθυµούν, για ασφάλιση ζωής, ατυχήµατος, αποσκευών 
κλπ., εκτός εάν στους όρους της εκδροµής περιλαµβάνεται και ασφάλεια ταξιδίου.  
 
19. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ  
Η ασφάλιση παρέχεται από την American Home Assurance Company και περιλαµβάνει 
τα εξής οφέλη κατά την διάρκεια του ταξιδιού: 
Α) ιατρικές δαπάνες, β) έκτακτη ιατρική διακοµιδή και επαναπατρισµό σωρού, γ) 
θάνατος από ατύχηµα ή ακρωτηριασµός, δ) ακύρωση ταξιδίου, ε) απώλεια ή ζηµιά 
αποσκευών και προσωπικών αντικειµένων, στ) ταξιδιωτική βοήθεια – AIG Travel Guard, 
ζ) διαδικασία απαιτήσεων και η) ταξιδιωτική βοήθεια. 
 
 

20.  ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΑΣ 
Γίνονται µεγάλες προσπάθειες για την σωστή καταχώρηση των διαφόρων στοιχείων και 
λεπτοµερειών στο έντυπό µας. Τόσο γενικά όσο ειδικά για τα θέρετρα, ξενοδοχεία, 
δροµολόγια κλπ. Παρ' όλα αυτά, ιδιοκτήτες ή διευθυντές ξενοδοχείων, νυχτερινών 
κέντρων, εστιατορίων, κυβερνητικοί οργανισµοί (υπεύθυνοι για µουσεία και άλλους 
αρχαιολογικούς χώρους), είναι πιθανόν να αλλάξουν µια ή περισσότερες λεπτοµέρειες. 
Πιθανόν να υπάρξουν αλλαγές στις ώρες πτήσεων. Εκδροµές, ξεναγήσεις, κρουαζιέρες 
ή σαφάρι µπορούν να αλλάξουν για τοπικές αιτίες. Κάτω από παρόµοιες ή 
κλιµατολογικές συνθήκες, εποχές του χρόνου κλπ. είναι δυνατόν ορισµένες 
λεπτοµέρειες που καταγράψαµε να µην είναι διαθέσιµες για το κοινό, ή να µην µπορούν 
να προσφερθούν (π.χ. µη λειτουργία της πισίνας για τεχνικούς λόγους κλπ.) και η 
περιγραφή µας στο έντυπο να µην συµφωνεί µε την πραγµατικότητα (νέα διαµόρφωση 
χώρου, λεωφόρων κλπ.). Εφ' όσον ενηµερωθούµε για κάποια σηµαντική αλλαγή, θα 
σας ενηµερώσουµε, πριν από την αναχώρηση σας. 
 

21.  ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ 
Η εταιρεία µας χρησιµοποιεί επιλεγµένα ξενοδοχεία µε κριτήριο την ποιότητα, τη θέση 
του, ανάλογα µε την εκδροµή και τις λογικές τιµές. Η  κατηγορία  του  ξενοδοχείου  που  
αναφέρεται  στην  κάθε  εκδροµή  είναι  η  επίσηµα  αναγνωρισµένη  από τον  
Οργανισµό  Τουρισµού  της  χώρας  στην  οποία  βρίσκεται . Επειδή όµως δεν υπάρχει 



ενιαίο κριτήριο διεθνώς παραδεκτό για την κατάταξη αυτή, ενδέχεται η ποιότητα του 
ξενοδοχείου να διαφέρει από χώρα σε χώρα, έστω και αν η κατηγορία είναι η ίδια. 
Πολλά  ξενοδοχεία και  θέρετρα  συνεχίζουν  ακατάπαυστα  να  βελτιώνουν  τα  κτίρια,  
χώρους κλπ. Θα αναγνωρίσετε ότι είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζουµε το χρόνο που θα 
ξεκινήσουν τέτοιες εργασίες, το εύρος, τη διάρκεια, τις ώρες των εργασιών και τις 
επιπτώσεις στους ταξιδιώτες κάθε στιγµή του όλου έργου. Σε  ορισµένα  εξωτικά  µέρη  
είναι  ενδεχόµενο να συναντήσει  κανείς «έντοµα» στο  δωµάτιο  του . Στις  περιπτώσεις  
αυτές τα συγκεκριµµένα  έντοµα οφείλουµε  να  τα  δεχτούµε σαν τρόπο ζωής της  
περιοχής και όχι  απαραίτητα σαν  ένδειξη  καθαριότητας . Πολλές φορές για διάφορους 
λόγους (π.χ. Overbooking), επειδή δεν έχουµε τον έλεγχο των δωµατίων, να 
ειδοποιηθούµε έγκαιρα ή να µας  γνωστοποιηθεί στην εξέλιξη του ταξιδιού ότι το 
δωµάτιο που κλείσαµε για εσάς δεν είναι διαθέσιµο την ηµέρα αφίξεως σας. Αν αυτό 
συµβεί θα σας το αντικαταστήσουµε µε ένα άλλο της ίδιας κατηγορίας. Αν αυτό δεν είναι 
δυνατόν και αναγκαστούµε να βρούµε άλλο ξενοδοχείο χαµηλότερης κατηγορίας, θα 
σας επιστρέψουµε την προκύπτουσα διαφορά χωρίς άλλη υποχρέωση.   
 
22.  ∆ΩΜΑΤΙΑ 
Η  παραµονή  σε  όλα  τα  ξενοδοχεία,  εκτός  όπου  αναφέρεται  ρητά,  είναι  σε  
δωµάτιο  στάνταρ . Σε  όλο  το  κόσµο,  τα  δωµάτια  είναι  διαθέσιµα  για  χρήση  από  
τις  15:00  ανεξάρτητα  από  την  ώρα  άφιξης  του  ταξιδιώτη . Παράλληλα ο ίδιος 
ταξιδιώτης οφείλει να παραδώσει το δωµάτιο του από τις 10.00 µέχρι τις 12.00 άσχετα 
πάντα µε την ώρα αναχώρησης  του . Σε ορισµένες περιπτώσεις, είναι δυνατόν να 
κρατήσει το δωµάτιο του κανείς, πέρα από τις 12.00 εφ' όσον υπάρχει διαθεσιµότητα 
στο ξενοδοχείο κατ' αρχήν και πληρώσει το ανάλογο ενοίκιο. Τα  περισσότερα  
ξενοδοχεία  έχουν  σε  κάθε  δίκλινο  δωµάτιο  δύο  κρεβάτια  αντί  ενός  διπλού . Αν  
ενδιαφέρεστε  για  συγκεκριµµένο  τύπο  δίκλινου  δωµατίου,  θα  πρέπει  να  το  
δηλώσετε  κατά  την   εγγραφή  σας . Θα  κάνουµε  κάθε  προσπάθεια  να  το  
εξασφαλίσουµε  αλλά  δεν  µπορούµε  να  το  εγγυηθούµε .Τα  τρίκλινα  ή  τετράκλινα  
δωµάτια  είναι  στην  ουσία  δίκλινα  µε  την  προσθήκη  επιπλέον  πτυσσόµενων  
κραβατιών,  µεταλλικά  που  διπλώνουν ( πολλοί  τα  αποκαλούν  ράντζα ) . Ως  εκ  
τούτου  ο  χώρος  του  δωµατίου  θα  περιοριστεί  σηµαντικά  και  συνεπώς  είναι  
λιγότερο  άνετα . Γι  αυτό  συνιστούµε  να  αποφεύγονται . Παρόλο  που  πληρώνει  
κανείς  πρόσθετο  ποσό  για  µονόκλινο  δωµάτιο  που  θα  πάρει  δεν  σηµαίνει  ότι  
είναι  ευρύτερο . Αντίθετα  στις  περισσότερες  περιπτώσεις  ο  χώρος  του  είναι  
µικρότερος  από  αυτό  του  δίκλινου . Η  εταιρεία  µας  καταβάλλει  κάθε  προσπάθεια  
αλλά  δεν  αναλαµβάνει  την  υποχρέωση  ανεύρεσης  ατόµου  για  παραµονή  σε  µισό  
δίκλινο  δωµάτιο,  για  κάποιον  που  ταξιδεύει  µόνος  του . Συνεπώς  οποιαδήποτε  
κράτηση  σε  µισό  δίκλινο  θα  πρέπει  30  µέρες  πριν  την  αναχώρηση  να  
µετατραπεί σε  µονόκλινο  ή  να  ακυρωθεί . 
 
23.  ∆ΙΑΤΡΟΦΗ 
Τα γεύµατα και προγεύµατα που περιλαµβάνονται στα έξοδα συµµετοχής είναι εκείνα 
που αναφέρονται στο πρόγραµµα της κάθε εκδροµής. Σε  όλα  τα  ταξίδια  
περιλαµβάνεται  το  πρόγευµα  ευρωπαϊκού  τύπου (εκτός  όπου  ρητά αναφέρεται  
διαφορετικά) . Το  πρόγευµα  αυτού  του  είδους  διαφέρει  από  ξενοδοχείο  σε  
ξενοδοχείο  και  περιλαµβάνει  οπωσδήποτε  ρόφηµα (καφές ή τσάϊ),  µαρµελάδα, 



βούτυρο και  ψωµί ή φρυγανιά . Υπάρχουν  πολλά  ταξίδια  µε  πλουσιότερο  πρόγευµα  
που  περιλαµβάνουν  επί  πλέον  αλλαντικά,  τυρί,  δηµητριακά,  αυγά  και  διάφορα  
ψωµάκια κ.α. Στις εκδροµές που περιλαµβάνονται τα γεύµατα (ηµιδιατροφή ή  πλήρης  
διατροφή) αυτά είναι είτε το βράδυ είτε το µεσηµέρι ανάλογα µε το πρόγραµµα  της 
µέρας, ώστε να µην διακόψει τις όποιες δραστηριότητες. Το γεύµα δίνεται είτε  στα 
ξενοδοχεία είτε  σε  τοπικά  εστιατόρια και είναι συνήθως "ταµπλ ντοτ" δηλαδή 
συγκεκριµένο γεύµα. ∆εν προβλέπεται επιστροφή χρηµάτων για  γεύµατα που 
προσφέρθηκαν αλλά δεν καταναλώθηκαν. Ειδικά µενού, π.χ. χορτοφάγοι, παρ' όλο που 
δεν µπορούµε να το εγγυηθούµε, καθώς δεν εξαρτάται από εµάς, ρυθµίζεται σχεδόν 
όλες τις φορές, µέχρι τώρα. 
 
 

24.  ΠΤΗΣΕΙΣ 
Είναι πολύ πιθανό οι πτήσεις να είναι γεµάτες, ζευγάρια να µην καθίσουν µαζί . Γίνεται 
πάντα ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να ικανοποιήσουµε όλες τις επιθυµίες. Οι πτήσεις 
που χρησιµοποιούµε είναι ενδεχόµενο να µην είναι απευθείας και να προϋποθέτουν 
αλλαγή αεροσκάφους (ανταπόκριση) σε ενδιάµεσο σταθµό. Οι συγκεκριµένες πτήσεις 
που θα χρησιµοποιήσουµε καθώς και οι ενδιάµεσοι σταθµοί (ή αλλαγές) δίνονται πριν 
από την αναχώρηση. Τέλος, δεν µπορούµε να εγγυηθούµε τον τύπο αεροσκάφους, 
διότι οι αεροπορικές εταιρείες διατηρούν το δικαίωµα αλλαγής, την τελευταία στιγµή 
χωρίς προειδοποίηση. 
 

25.  ΠΟΥΛΜΑΝ 
Οι θέσεις στα λεωφορεία αλλάζουν καθηµερινά από όλους ανεξαιρέτως τους εκδροµείς. 
Το κάπνισµα εντός του πούλµαν απαγορεύεται. Η φράση "µέσω πόλης..." υποδηλώνει 
την ένδειξη κατεύθυνσης δροµολογίου του προγράµµατος και όχι την διέλευση και 
περιήγηση της αναφερόµενης πόλης. Η φράση "θα δούµε..." πολλές φορές υποδηλώνει 
την από του πούλµαν εξωτερική άποψη του εκάστοτε µνηµείου-κτιρίου. 
 

26.  ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ 
Οι  αποσκευές  παραδίδονται  στον  µεταφορέα  και  παραλαµβάνονται  µε  ευθύνη  και  
φροντίδα  των  κατόχων  τους,  ανεξάρτητα  αν  υπάρχει  συνοδεία  εκπροσώπων του  
γραφείου . Σε  περίπτωση  φθοράς  ή  απώλειας  των  αποσκευών,  ισχύουν  ο  
κανονισµός  της  ΙΑΤΑ  για  τις  αεροπορικές  εταιρείες  και  οι  αντίστοιχες  διεθνείς  
συµβάσεις  για  κάθε  µεταφορικόν  µέσον  και  για  τα  ξενοδοχεία,  και  η  ευθύνη  στις  
περιπτώσεις  αυτές  περιορίζεται  σύµφωνα  µε  τις  συνθήκες  αυτές . Αν  συµβεί  να  
χάσετε  µια  βαλίτσα  κατά  την  διάρκεια  αεροπορικού  ταξιδιού  η  αεροπορική  
εταιρεία  θα  φροντίσει  να  τη  βρεί  και  στη  σπάνια  περίπτωση  που  θα  χαθεί  θα  
σας  αποζηµειώσει,  σύµφωνα  µε  τις  ∆ιεθνείς  συµβάσεις . Σε  τέτοια  περίπτωση  η  
αποζηµείωση  καθορίζεται  από  τις  ∆ιεθνείς  Συµβάσεις  και  συνήθως  το  ποσό της  
αποζηµείωσης  δεν  είναι  ικανοποιητικό . Άσχετα µε το είδος του ταξιδιού (αεροπορικό, 
θαλάσσιο, ή µε πούλµαν), κάθε πελάτης δικαιούται να έχει µαζί του µία βαλίτσα 
κανονικού µεγέθους και βάρους έως 20 κιλών. Εκτός από τη βαλίτσα, οι συµµετέχοντες 
µπορούν να κρατούν στις µετακινήσεις τους και µία µικρή χειραποσκευή, οι διαστάσεις 
της οποίας δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 53x26x23 εκατοστά (µήκος, ύψος, πλάτος 
αντίστοιχα) και  βάρους  5  κιλά  και  τη  µεταφορά  υγρών  σε  συσκευασίες  βάρους  
µέχρι  100  γραµµαρίων  οι  οποίες  να  µην  υπερβαίνουν αθροιστικά  το  (1) λίτρο  σε  



διαφανή  θήκη  20Χ20  εκατοστών . . Σε περίπτωση υπερβάλλοντος βάρους, ο πελάτης 
είναι υποχρεωµένος να πληρώσει τη διαφορά.  
 
 

27.  ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 
Πριν από την αναχώρηση θα έχετε τις πτήσεις σας, το δροµολόγιο, τα ξενοδοχεία κλπ. 
λεπτοµερώς. Είναι πιθανόν όµως σε περιπτώσεις καθυστερηµένης εγγραφής (ή 
εξόφλησης), να παραλάβετε τα έντυπα στο αεροδρόµιο αναχώρησης. Παρακαλούµε να 
προσέξετε την ώρα και τον τόπο συγκέντρωσης στο συγκεκριµένο αεροδρόµιο, στα 
έντυπα που θα παραλάβετε. Οι ώρες που αναφέρονται εκεί, βασίζονται στο 24ωρο 
σύστηµα (π.χ. 13.00 αντί 1µ.µ.). 
 
 

28.  ΦΟΡΟΙ  ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΩΝ 
Οι  φόροι  αεροδροµίων  και  ο  επίναυλος  καυσίµων  περιλαµβάνονται  στις  τιµές . 
Οποιαδήποτε  αύξηση  είτε  των  φόρων  είτε  του  επίναυλου  καυσίµων  µετά  την  
ηµεροµηνία  έκδοσης  του  παρόντος  καταλόγου ή  προγράµµατος,  επιβαρύνει  τον  
ταξιδιώτη . 
 
 

29.  IΣΧΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ-ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΩΝ 
Τα έντυπα  προγράµµατα ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται στον αντιστοίχως 
ισχύοντα κάθε φορά τιµοκατάλογο και σε αδιαίρετο συνδυασµό µε αυτόν στον οποίο και 
αναγράφονται τυχόν αλλαγές, διορθώσεις και πληροφορίες για τα ταξίδια που 
δεσµεύουν όλους τους ταξιδιώτες. Τελική διαµόρφωση του ταξιδιού, υπηρεσίες και τιµές 
θεωρούνται αυτές που αναφέρονται στη σύµβαση πώλησης, την οποία υπογράφουν και 
συναποδέχονται τα δύο µέρη, δηλαδή ταξιδιώτης και εταιρεία. Τελικό πρόγραµµα 
ταξιδιού θεωρείται αυτό που οι ταξιδιώτες αποδέχονται και παραλαµβάνουν µαζί µε τα 
ταξιδιωτικά έγγραφα. 
 

30.  ΑΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Το οµαδικό ταξίδι προϋποθέτει από τη φύση του τη δηµιουργία οµαδικού πνεύµατος, 
καλής διάθεσης µεταξύ των εκδροµέων και συνεργασία ως προς το πρόγραµµα και τις 
υποδείξεις του αρχηγού. Η αλληλοκατανόηση των εκδροµέων και ευχάριστη διάθεση 
τους στη διάρκεια της εκδροµής, απεικονίζει τον υψηλό βαθµό ποιότητας και πολιτισµού 
των Κύπριων εκδροµέων και εξασφαλίζει την οµαλή εξέλιξη της κάθε εκδροµής. Η 
εταιρεία µας έχει φροντίσει για την καλύτερη δυνατή οργάνωση του ταξιδιού. Είναι όµως 
πιθανό µερικά στοιχεία, τα οποία έχει δώσει, να έχουν αλλάξει ιδίως σε περίοδο αργιών 
(ωράρια µουσείων, τραπεζών κλπ.). Οι αρχηγοί-συνοδοί και οι αντιπρόσωποι µας θα 
ενηµερώσουν τους ταξιδιώτες τους κατά τη διάρκεια της εκδροµής.  
 
31.  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ  ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ 
οι συνοδοί-αρχηγοί τους  οποίους  κατά  το  πλείστον  συναντάτε  στις  χώρες  του  
προορισµού  σας  είναι  δυνατόν  να  προτείνουν στον ελεύθερο χρόνο προαιρετικές  
εκδροµές οι οποίες δεν συµπεριλαµβάνονται στα προγράµµατα. Το κόστος αυτών των 
εκδροµών καθορίζεται από τον αρχηγό-συνοδό αναλόγως των συµµετοχών και 
καταβάλλεται επί τόπου σε συνάλλαγµα. Το γραφείο δεν φέρει  καµία  ευθύνη  για  
οποιεσδήποτε  προαιρετικές  εκδροµές πραγµατοποιηθούν κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού, έστω και αν συνοδεύει ο συνοδός - αρχηγός της εταιρείας µας. 



 32.  ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ / ΠΩΛΗΤΗΣ 
Για τα οργανωµένα ταξίδια που οργανώνονται  από το γραφείο µας, διοργανωτής είναι 
το NAZOREOS TRAVEL & TOURS. Το γραφείο µας προσφέρει και οργανωµένα ταξίδια  
που  οργανώνονται  από  άλλα  τουριστικά  γραφεία  για τα οποία η εταιρεία µας ενεργεί 
ως πωλητής. Η διοργάνωση αυτών των εκδροµών ανήκει σε άλλους οργανωτές 
ταξιδιών και η ευθύνη για τυχόν παραλείψεις ή πληµµελή εκτέλεση αυτών ανήκει 
αποκλειστικά στους οργανωτές. Ο ρόλος του γραφείου µας στις περιπτώσεις αυτές είναι 
καθαρά µεσολαβητικός και επί προµήθεια. Με την κράτησή σας θα  αναφέρεται  και  ο 
οργανωτής της κάθε εκδροµής.                             
 

33.  ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Ηµερ. έκδοσης : 01/01/2012 - Ισχύς προγράµµατος: 31/12/2012  
 

 


