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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
 
Ο ρόλος μας δίπλα σας ως «Παρόχου» της συγκεκριμένης πρότασης, ξεκινά από τη στιγμή της 
παραλαβής σας από το σημείο που αναφέρεται στη πρότασή μας και εξαντλείται με την 
επιστροφή σας στο ίδιο σημείο μετά το τέλος του προγράμματος.  
 
Η εταιρεία μας είναι επικεντρωμένη στην εξυπηρέτηση και τη φροντίδα του κάθε ενός από εσάς 
ώστε να σας παρέχονται όλα εκείνα που απαιτούνται για μια ευχάριστη, αποδοτική και ασφαλή 
παραμονή, ιδιαίτερα στο χώρο που εσείς αποφασίσατε να επισκεφθείτε με βάση την επιλογή σας 
αυτή. 
 
Πέρα από τα είδη της ατομική σας φροντίδας, θα πρέπει να φέρετε μαζί σας τον κατάλληλο για 
την κάθε δραστηριότητα εξοπλισμό, εκτός εάν στην σχετική πρόταση αναφέρεται διαφορετικά. 
 
Εμείς, έχουμε τη δυνατότητα να σας προμηθεύσουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό, μόνο στην 
περίπτωση που μας το ζητήσετε εκ των προτέρων, κατά την ημέρα υποβολής της «Δήλωσης 
Ενδιαφέροντος». 
 
Η πρόταση που επιλέξατε, περιλαμβάνει: 
 

1. Την παραλαβή και μεταφορά οδικώς στον τόπο διαμονής, όπως αυτός αναφέρεται στο 
αναλυτικό πρόγραμμά μας.  

2. Την επιστροφή στο σημείο παραλαβής μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος της 
πρότασής μας.  

3. Όλες τις οδικές μετακινήσεις που είναι απαραίτητες και αναφέρονται στην πρόταση 
που έχετε επιλέξει.  

4. Τη διαμονή σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο ξενοδοχείου 3 αστέρων το οποίο 
μοιράζονται ανάλογα δύο ή τρία άτομα, συμπεριλαμβανομένου πρωινού. 

5. Ένα γεύμα ή δείπνο ημερησίως,  στο ξενοδοχείο διαμονής ή εκτός αυτού, ανάλογα με 
το πρόγραμμα της πρότασης και τις δυνατότητες της περιοχής επίσκεψης. 

6. Πλήρη ενημέρωση από υπεύθυνο συνοδό, πριν την έναρξη κάθε δραστηριότητας του 
προγράμματος που θα ακολουθήσει και τα επί μέρους κατά περίπτωση ζητήματα.  

 
Δεν περιλαμβάνει: 
 

1. Μετακινήσεις με πρωτοβουλία των ιδίων των συμμετεχόντων, είτε ομαδικά είτε 
μεμονωμένα, που δεν αφορούν στις συγκεκριμένες για τον εκάστοτε σκοπό μας 
διαδρομές.  

2. Εισιτήρια μουσείων, ή άλλων αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων. 
3. Αμοιβή επαγγελματιών ξεναγών, εκτός αν αυτοί αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα της πρότασης που επιλέξατε. 



4. Το  κόστος κάθε άλλης δραστηριότητας ή ανάγκης πέρα από αυτές που 
περιγράφονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της πρότασης που επιλέξατε, εκτός εάν 
διαφορετικά συμφωνηθεί εκ των προτέρων.  

5. Το κόστος εισιτηρίων, ή άλλων εξόδων για την άφιξη μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων 
στα σημεία παραλαβής (επιβίβασης) καθώς  και αυτό της επιστροφής των  στον τόπο 
κατοικίας τους (αποβίβασης). 

6. Οποιουδήποτε είδους ασφαλιστική κάλυψη.  
Οι συμμετέχοντες καλούνται να έχουν επαρκή ταξιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη 
καθώς και κάλυψη υγείας.  Η εταιρεία μας δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν 
ατύχημα, απώλεια ή φθορά προσωπικών αντικειμένων των πελατών της, καθώς 
επίσης για τυχόν ζημιές που άθελά τους προκαλέσουν οι ίδιοι οι πελάτες, σε χώρους ή 
αντικείμενα τρίτων όπως εξοπλισμό, εγκαταστάσεις, μέσα μεταφοράς, κτλ.  
 

Κόστος συμμετοχής:  
 
Το συνολικό, ανά άτομο, κόστος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα της πρότασης που επιλέξατε 
περιλαμβάνεται στον πίνακα που ακολουθεί και επηρεάζεται σημαντικά από τον αριθμό των 
ατόμων που αποτελεί την ομάδα στην οποία επιλέξατε να συμμετάσχετε. 
 
Η πραγματοποίηση της πρότασης τελεί κάτω από την προϋπόθεση ότι θα συμπληρωθεί ο 
απαραίτητος αριθμός ατόμων για κάθε ομάδα επιλογής σας.  
 
Τέλος 


