ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ ΣΕ ΟΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ
ςφμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2302, βάςει του Ρ.Δ. 7/2018 ςχετικά με τα
οργανωμζνα ταξίδια και τουσ ςυνδεδεμζνουσ ταξιδιωτικοφσ διακανονιςμοφσ
Οι παρακάτω Γενικοί Προι Συμμετοχήσ ςυνιςτοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ςφμβαςθσ του
οργανωμζνου ταξιδιοφ και παρακαλοφμε να διαβαςτοφν προςεκτικά πριν εγγραφείτε για
να ςυμμετάςχετε ςε κάποιο από τα οργανωμζνα ταξίδια μασ. Η ςυμμετοχι ςε οποιοδιποτε
οργανωμζνο ταξίδι/κρουαηιζρα τθσ Εταιρείασ μασ προχποκζτει τθν προςεκτικι μελζτθ του
προγράμματοσ του ςυγκεκριμζνου ταξιδιοφ και ςθμαίνει τθν ανεπιφφλακτθ αποδοχι από
τον ταξιδιϊτθ των Γενικϊν Όρων Συμμετοχισ, όπωσ αυτοί ζχουν διαμορφωκεί ςφμφωνα με
το
Π.Δ.
7/2018
Σθμειϊνουμε, ότι ςτουσ Γενικοφσ Όρουσ Συμμετοχισ αναφζρονται οι γενικζσ πλθροφορίεσ
και τα δικαιϊματα και οι υποχρεϊςεισ των δφο ςυμβαλλόμενων μερϊν ςτο οργανωμζνο
ταξίδι, ενϊ όςον αφορά τισ ςυγκεκριμζνεσ και ειδικζσ πλθροφορίεσ (προοριςμοφσ, τιμζσ,
θμζρεσ και ϊρεσ αναχϊρθςθσ και επιςτροφισ, μζςα μεταφοράσ, καταλφματα, επιςκζψεισ
κλπ.), που αφοροφν το κάκε οργανωμζνο ταξίδι χωριςτά, κα πρζπει να ςυμβουλεφεςτε το
πρόγραμμα κάκε ταξιδιοφ και τον ςχετικό τιμοκατάλογο ι τισ κατά περίπτωςθ τιμζσ &
κόςτθ που ςασ ζχουν δοκεί από το τουριςτικό γραφείο.

Διοργανωςη τουριςτικο γραφειο
Είμαςτε θ εταιρεία με τθν επωνυμία «Cruiseway Travel Τουριςτικζσ επιχειριςεισ
Α.Ε.», με τον διακριτικό τίτλο “Cruiseway Travel”, με ζδρα τo Μαροφςι, Λεω φ.
Κθφιςίασ 193 & Ιερζωσ Δοφςθ 24, Τ.Κ.15124, με αρικμό ειδικοφ ςιματοσ ΕΟΤ
0206E60000356901, (ςτο εξισ «τουριςτικό γραφείο»), μζλοσ του Συνδζςμου των εν
Ελλάδι Τουριςτικϊν και Ταξιδιωτικϊν Γραφείων (HATTA) με αρ. 2101 που
διοργανϊνουμε ι πρακτορεφουμε ταξίδια είτε μόνοι είτε ςε κοινοπρακτικι
ςυνεργαςία με άλλα τουριςτικά γραφεία, και τα πωλοφμε ι τα διακζτουμε προσ
πϊλθςθ οι ίδιοι ι μζςω άλλου τουριςτικοφ γραφείου (πωλθτι )

Συμβαςη ςυμμετοχησ ςε οργανωμενο ταξιδι
Η ςυμμετοχι ςασ ςε οργανωμζνο ταξίδι (ςτο εξισ «ταξίδι») προχποκζτει τθν
υπογραφι ςφμβαςθσ μεταξφ τθσ Εταιρείασ μασ και του «ταξιδιϊτθ», δθλαδι εςάσ, θ
οποία καλφπτει και τθν οικογζνεια ςασ ι τθν ομάδα που εκπροςωπείτε και καλφπτετε
οικονομικά, αντίγραφο τθσ οποίασ λαμβάνετε υποχρεωτικά. Οι παρόντε σ Γενικοί Όροι
Συμμετοχισ ςυνιςτοφν αναπόςπαςτο τμιμα τθσ ςφμβαςθσ αυτισ.

Γενικά
Οι πλθροφορίεσ και τα ςτοιχεία που περιζχονται ςτουσ Γενικοφσ Όρουσ Συμμετοχισ
ζχουν ελεγχκεί από το γραφείο μασ, κατά τον χρόνο ςφνταξθσ του εντφπου αυτοφ, για
τθν εγκυρότθτα και τθν ακρίβεια τουσ, ζχουν γενικό χαρακτιρα και ιςχφουν αν δεν
αναφζρεται
κάτι
διαφορετικό
ςτο
πρόγραμμα
του
κάκε
ταξιδιοφ .
Τα ζντυπα προγράμματα ιςχφουν για τθν περίοδο που αναγράφεται ςτον ιςχφοντα
τιμοκατάλογο και ςε αδιαίρετο ςυνδυαςμό με αυτόν, ςτον οποίο και αναφζρονται
τυχόν αλλαγζσ, διορκϊςεισ και πλθροφορίεσ για τα ταξίδια, που δεςμεφουν όλουσ

τουσ
ταξιδιϊτεσ.
Η τελικι διαμόρφωςθ του ταξιδιοφ, των υπθρεςιϊν και τθσ τιμισ του περιζχεται ςτθ
ςφμβαςθ του οργανωμζνου ταξιδιοφ, τθν οποία υπογράφουν και ςυναποδζχονται τα
δφο
μζρθ
(τουριςτικό
γραφείο
και
ταξιδιϊτεσ).
Σθμειϊνουμε, ότι οποιεςδιποτε ειδικζσ επικυμίεσ, ανάγκεσ ι απαιτιςεισ του
ταξιδιϊτθ, όςον αφορά το ταξίδι ςτο οποίο ςυμμετζχει, κα πρζπει να
περιλαμβάνονται ρθτά ςτθ ςφμβαςθ, εφ’ όςον ζχουν ςυμφωνθκεί και είναι εφικτι θ
πραγματοποίθςθ τουσ. Δεδομζνου ότι τα ςτοιχεία αυτά μπορεί να ςυνιςτοφν
προςωπικά δεδομζνα του ταξιδιϊτθ (ςυχνά, μάλιςτα, ευαίςκθτα προςωπικά
δεδομζνα), το γραφείο μασ τα διατθρεί αποκλειςτικά για το χρόνο τθσ διάρκειασ του
ταξιδιοφ, προκειμζνου να εξυπθρετιςει τισ ανάγκεσ του ταξιδιϊτθ ςτο ταξίδι, και ςτθ
ςυνζχεια
τα
διαγράφει.
Οι πλθροφορίεσ και τα ςτοιχεία των προγραμμάτων των ταξιδιϊν/κρουαηιζρων μπορεί
να αλλάξουν, λόγω των ςυχνϊν και ζκτακτων αλλαγϊν των ςυνκθκϊν παγκο ςμίωσ, και
ιδιαίτερα ςτισ μεταφορζσ και τισ διεκνείσ ςχζςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι κα
ειδοποιθκείτε άμεςα με τον πλζον πρόςφορο τρόπο, και για τον λόγο αυτόν το
γραφείο μασ αλλά και θ εταιρία κρουαηιζρασ που ταξιδεφετε, κα πρζπει να διακζτει
όλα τα ςτοιχεία επικοινωνίασ ςασ (τθλζφωνα, fax, email), ϊςτε να μπορεί ανά πάςα
ςτιγμι να ζρκει ςε επαφι μαηί ςασ.

ΕΓΓΑΦΕΣ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
Μπορείτε να εγγραφείτε ςε κάποιο από τα ταξίδια/κρουαηιζρεσ μασ αν είςτε άνω των
18 ετϊν. Κρατιςεισ για ανθλίκουσ πρζπει να γίνουν από τουσ νόμιμουσ κθδεμόνεσ
τουσ και κα γίνονται δεκτζσ µόνο εάν ο ανιλικοσ ταξιδεφει µε τουλάχιςτον ζναν από
τουσ γονείσ του/τθσ ι ι άλλον εξουςιοδοτθμζνο ενιλικα ο οποίοσ αναλαμβάνει όλθ
τθν ευκφνθ για τον ανιλικο και ζχει μαηί του τα ςχετικά ζγγραφα. Παιδιά που κατά
τθν πρϊτθ θμζρα τθσ αναχϊρθςθσ δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει τον 6ο μινα τθσ θλικίασ
τουσ δεν μποροφν να ταξιδζψουν. Για ταξίδια που διαρκοφν άνω των 15 θμερϊν προσ
τουσ ακόλουκουσ προοριςμοφσ το επιτρεπτό όριο θλικίασ ςυμμετοχισ είναι 12 μινεσ:
Αφρικι,
Άπω
Ανατολι,
Ινδικό
Ωκεανό
και
Υπερατλαντικά.
Οι εγγραφζσ γίνονται με επίςκεψθ ςτα γραφεία ι υποκαταςτιματα των διοργανωτ ϊν
ι των πωλθτϊν, με αλλθλογραφία, fax, τθλζφωνο ι μζςω ιςτοςελίδασ, με τθν
προχπόκεςθ, προκειμζνου να δεςμευτοφν κζςεισ ςτο ςυγκεκριμζνο ταξίδι :
α) τθσ πλθρωμισ τθσ προβλεπόμενθσ κάκε φορά προκαταβολισ ι ολόκλθρου του
ποςοφ, μετρθτοίσ ι με ζμβαςμα προσ το τουριςτικό γραφείο ι μζςω
πιςτωτικισ/χρεωςτικισ κάρτασ και β) τθσ ανεπιφφλακτθσ αποδοχισ και ςυμμόρφωςθσ
με
τουσ
παρόντεσ
Όρουσ.
Ζγκυρθ είναι μία εγγραφι αν αναγράφεται ςτθν απόδειξθ πλθρωμισ τθσ
προκαταβολισ το ςυγκεκριμζνο ταξίδι, με τισ θμερομθνίεσ αναχϊρθςθσ και
επιςτροφισ και τυχόν άλλα διακριτικά ςτοιχεία του. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο
ταξίδι εξαςφαλίηεται με τθν εξόφλθςθ του ςυνόλου τθσ αξίασ του και των ςχετικϊν
επιβαρφνςεων το αργότερο 30 πλιρων εργαςίμων θμερϊν προ τθσ εκτόσ αν ορίηεται
διαφορετικά ςτθ ςχετικι ςφμβαςθ. Τυχόν μθ εξόφλθςθ του ςυνόλου τθσ αξίασ του
ταξιδιοφ ςτον προβλεπόμενο χρόνο δίνει το δικαίωμα ςτο τουριςτικό γραφείο να

ακυρϊςει τθν κράτθςθ και, ενδεχομζνωσ, να απαιτιςει ακυρωτικά, ςφμφωνα με τουσ
όρουσ
ακφρωςθσ
που
προβλζπονται
ςτο
παρόν.
Ειδικζσ προςφορζσ ι εκδρομζσ που πωλοφνται µε ευνοϊκότερουσ όρουσ από αυτοφσ
που αναφζρονται ςτο διαφθμιςτικό φυλλάδιο προςφζρονται για περιοριςμζνο
χρονικό διάςτθμα και αναλόγωσ διακεςιμότθτασ όπωσ γνωςτοποιείται από τθν
Εταιρεία
κατά
τθν
απόλυτθ
διακριτικι
τθσ
ευχζρεια.
Ο ςυμβαλλόμενοσ, ο οποίοσ εκπροςωπεί τθν οικογζνεια ι τθν ομάδα
του, υποχρεοφται να ζχει τθν τθν εξουςιοδότθςθ να προβεί ςε κράτθςθ για
λογαριαςµό όλων των ςυνταξιδιωτϊν που αναφζρονται ςτθ διλωςθ ςυµµετοχισ και
ότι αυτοί κα ςυμμορφωκοφν µε τουσ Όρουσ Συμμετοχισ και να ενθμερϊςει όλουσ
τουσ εκπροςωποφμενουσ από αυτόν ςυνταξιδιϊτεσ του για τισ λεπτομζρειεσ και τουσ
Όρουσ του ταξιδιοφ. Οι ςυμμετζχοντεσ μζςω τρίτου ζχουν τισ ίδιεσ υποχρεϊςεισ με
τον εκπρόςωπο που τουσ ενζγραψε ςτο ταξίδι, το δε τουριςτικό γραφείο κζτει ςτθ
διάκεςι τουσ κάκε ςχετικι πλθροφορία, εάν τοφ ηθτθκεί. Η Εταιρεία διατθρεί το
δικαίωμα να προςφζρει εναλλακτικοφσ ι ςυμπλθρωματικοφσ όρουσ για ειδικοφσ
τφπουσ ςυμβάςεων (για παράδειγμα ομαδικά ταξίδια ι ταξίδια κ ινιτρων ι
επιβράβευςθσ). Οι ειδικότεροι όροι που κα ςυμφωνθκοφν ςε κάκε περίπτωςθ ςτθ
ςφμβαςθ που κα ςυναφκεί, κα εφαρμόηονται ςυμπλθρωματικά προσ τουσ παρόντεσ
Όρουσ. Οποιαδιποτε ποςά καταβάλλονται ςε ταξιδιωτικό πράκτορα πριν από τθν
επιβεβαίωςθ τθσ ςυµµετοχισ ςασ από τθν Εταιρεία κρατοφνται από αυτόν για
λογαριαςµό ςασ. Ζπειτα από τθν επιβεβαίωςθ τθσ ςυµµετοχισ ςασ από τθν Εταιρεία
τα παραπάνω ποςά κρατϊνται από τον ταξιδιωτικό πράκτορα για λογαριαςμό τθσ
Εταιρείασ. Σε περίπτωςθ που δεν προβείτε κατά το χρόνο που αυτό απαιτείται ςε
καταβολι οποιουδιποτε οφειλόμενου ποςοφ, θ Εταιρεία μπορεί να προβεί ςε
ακφρωςθ τθσ ςυµµετοχισ και κα υποβλθκείτε ςε ακυρωτικά τζλθ όπωσ ορίηονται ςτθν
παράγραφο 12.

Δικαίωμα καταγγελίασ πριν την ζναρξη πακζτου
Ο ταξιδιϊτθσ μπορεί να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ οργανωμζνου ταξιδιοφ οποιαδιποτε
ςτιγμι πριν από τθν ζναρξθ του πακζτου. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο ταξιδιϊτθσ κα
καταβάλει εφλογθ και δικαιολογθμζνθ χρζωςθ καταγγελίασ ςτο γραφείο μασ, ανάλογα
με
τον
χρόνο
καταγγελίασ
(ακυρωτικά).
Ο ταξιδιϊτθσ ζχει επίςθσ το δικαίωμα να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ οργανωμζνου
ταξιδιοφ πριν από τθν ζναρξθ του πακζτου χωρίσ τθν καταβολι οποιαςδιποτε
χρζωςθσ καταγγελίασ ςε περίπτωςθ αναπόφευκτων και ζκτακτων περιςτάςεων ςτον
τόπο προοριςμοφ ι πολφ κοντά ςε αυτόν, οι οποίεσ επθρεάηουν ςθμαντικά τθν
εκτζλεςθ του πακζτου ι επθρεάηουν ςθμαντικά τθ μεταφορά των επιβατϊν ςτον
προοριςμό. Σε περίπτωςθ αυτι, ο ταξιδιϊτθσ δικαιοφται τθν πλιρθ επιςτροφι όλων
των ποςϊν που κατζβαλε για το πακζτο, αλλά δεν δικαιοφται πρόςκετθ αποηθμίωςθ.

Τιμζσ ταξιδιών - επιβάρυνςησ κλπ
Η αξία των ταξιδιϊν (ςτο εξισ «τιμι») αναφζρεται ςτον εκάςτοτε ιςχφοντα
τιμοκατάλογο μασ, όπου αναλφονται και οι υπόλοιπεσ υποχρεωτικζσ επιβαρφνςεισ
(τζλθ - φόροι, φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυςίμων, φιλοδωριματα, visa κλπ.), ι

ςασ δίνεται αναλυτικά από το γραφείο μασ όταν ρωτάτε για κάποιο ταξίδι Οι τιμζσ των
ταξιδιϊν υπολογίηονται με βάςθ τα κοςτολογικά δεδομζνα των υπθρεςιϊν κάκε
ταξιδιοφ κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ, με βάςθ τα κος τολόγια των
υπθρεςιϊν κάκε ταξιδιοφ, τουσ ιςχφοντεσ ναφλουσ, φόρουσ και άλλα ζξοδα
αςφάλειασ, τθν ιςοτιμία ξζνων νομιςμάτων ςε ςχζςθ με το Ευρϊ, κακϊσ και κάκε
άλλον παράγοντα κόςτουσ. Το τουριςτικό γραφείο, αφοφ εξαντλιςει κάκε δυνατότθτα
πρόβλεψθσ, διατθρεί το δικαίωμα αναπροςαρμογισ των τιμϊν όταν οι πιο πάνω
παράγοντεσ κόςτουσ αλλάξουν. Η τιμι του ταξιδιοφ μπορεί να αλλάξει μζχρι 20
θμζρεσ πριν τθν θμερομθνία τθσ αντίςτοιχθσ αναχϊρθςθσ, λόγω απρόβλεπτων
αυξιςεων ναφλων, ςυναλλάγματοσ, καυςίμων κλπ., Η ςυγκεκριμζνθ αφξθςθ τθσ τιμισ
κα ςασ κοινοποιθκεί, υπολογιςμζνθ αναλυτικά, με ςαφι, κατανοθτό και ευδιάκριτο
τρόπο
ςε
ςτακερό
μζςο,
μαηί
με
τθν
αιτιολόγθςι
τθσ.
Σε περίπτωςθ αφξθςθσ τθσ τιμισ του πακζτου κατά ποςοςτό που υπερβαίνει το 8%, ο
ταξιδιϊτθσ μπορεί να αποδεχτεί τθν προτεινόμενθ τροποποίθςθ ι να καταγγείλει τθ
ςφμβαςθ
χωρίσ
τθν
καταβολι
χρζωςθσ
καταγγελίασ.
Εάν ο ταξιδιϊτθσ καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, τότε μπορεί να δεχκεί ζνα άλλο πακζτο,
εφόςον μποροφμε να το προςφζρουμε, ιςοδφναμθσ ι ανϊτερθσ ποιότθτ ασ και αξίασ.
Αν το ταξίδι που κα προςφερκεί ςτον ταξιδιϊτθ είναι κατϊτερθσ αξίασ, κα τοφ
μειωκεί
αντίςτοιχα
θ
τιμι.
Υποχρζωςθ του ταξιδιϊτθ είναι να γνωςτοποιιςει ςτο γραφείο μασ εγγράφωσ τθν
όποια απόφαςι του μζςα ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα, που όμωσ δε καμία
περίπτωςθ δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ πζντε (5) θμζρεσ από τθ ςτιγμι που κα του
κοινοποιθκεί θ αφξθςθ τθσ τιμισ. Σε περίπτωςθ που ο ταξιδιϊτθσ δεν απαντιςει
εγγράφωσ εντόσ τθσ παραπάνω προκεςμίασ το γραφείο μασ είναι υποχρεωμζνο να
ακυρϊςει τθ ςυμμετοχι του και να του επιςτρζψει όλα τα χριματα που ζχει
καταβάλει
χωρίσ
καμία
άλλθ
υποχρζωςθ.
Οι επιβαρφνςεισ ςυνικωσ αφοροφν ζξοδα τρίτων (φόροι αεροδρομίων, λιμζνων,
επιβαρφνςεισ από τθν αφξθςθ τθσ τιμισ των καυςίμων/επίναυλοσ καυςίμων,
ςυναλλαγματικζσ
διαφορζσ
κλπ.).
Αν, αντί για αφξθςθ, προκφψει οποιαδιποτε μείωςθ του κόςτουσ του ταξιδιοφ,
οφειλόμενθ ςε μείωςθ του κόςτουσ των καυςίμων ι άλλων πθγϊν ενζργειασ, των
φόρων ι τελϊν (τουριςτικϊν φόρων, φόρων αεροδρομίου, τελϊν επιβίβαςθσ ι
αποβίβαςθσ ςε λιμζνεσ και αερολιμζνεσ, ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν που αφοροφν το
πακζτο), ο ταξιδιϊτθσ δικαιοφται μείωςθ τθσ τιμισ αντίςτοιχθ προσ τθ ςχετικι μείωςθ
του κόςτουσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, το γραφείο μασ ζχει το δικαίωμα να αφαιρζςει τισ
πραγματικζσ διοικθτικζσ δαπάνεσ από το ποςό επιςτροφισ που οφείλει ςτον
ταξιδιϊτθ.
Ο τρόποσ υπολογιςμοφ των επιβαρφνςεων διαφζρει από εταιρία ςε εταιρία
κρουαηιζρασ και αναφζρεται ςτουσ ειδικοφσ επιπρόςκετουσ όρουσ τθσ κάκε εταιρίασ.
Οι τιμζσ τον οργανωμζνων ταξιδιϊν αφοροφν ζνα άτομο και καλφπτουν μόνο τισ
αναφερόμενεσ
ςτα
«περιλαμβανόμενα»
υπθρεςίεσ.
Η τιμι των ταξιδιϊν μπορεί και να μειωκεί για τθν προςζλκυςθ επιπλζον ατόμων.
απαραίτθτων για τθν πραγματοποίθςι τουσ. Τυχόν διάκεςθ των τελευταίων
προπλθρωμζνων από το τουριςτικό γραφείο κζςεων ςε προςφορά, προκειμζνου να
πραγματοποιθκεί ζνα ταξίδι, δεν δικαιοδοτεί τουσ υπόλοιπουσ ταξιδιϊτεσ να

απαιτιςουν ανάλογθ ζκπτωςθ ι να ακυρϊςουν τθ ςυμμετοχι τουσ νωρίσ να
καταβάλουν τα προβλεπόμενα ακυρωτικά. Το τουριςτικό γραφείο ζχει επίςθσ το
δικαίωμα, για οριςμζνθ χρονικι περίοδο ι για περιοριςμζνο αρικμό κζςεων να
πωλιςει κζςεισ ςε ευνοϊκότερεσ τιμζσ, με ειδικοφσ όρουσ ακυρωτικϊν .
Οι παιδικζσ χρεϊςεισ (και μόνο όταν πλθρϊνουν δφο ενιλικεσ ςτο ίδιο δωμάτιο/
καμπίνα) ποικίλλουν κατά περίπτωςθ, από προςφορά δωρεάν διαμονισ, χωρίσ
φαγθτό ςτα ξενοδοχεία και τα πλοία, μζχρι μια μικρι ζκπτωςθ ι ειδικι τιμι. Στα
charters (ναυλωμζνα μζςα μεταφοράσ) όλοι οι Επιβάτεσ, κακϊσ και τα παιδιά,
πλθρϊνουν κανονικό ειςιτιριο. Στθν περίπτωςθ που επιλζξετε να διαμε ίνετε ςε
τρίκλινο ι τετράκλινο δωμάτιο/καμπίνα, κα πρζπει να γνωρίηετε ότι το τρίτο άτομο
ςτα τρίκλινα/τετράκλινα δωμάτια ζχει μικρι ι κακόλου ζκπτωςθ. Οι ακριβείσ
διαφοροποιιςεισ των τιμϊν, πάντωσ, αναφζρονται ςτον τιμοκατάλογο που ιςχφε ι

Υποχρζωςησ Ζφτυνεσ τουριςτικό γραφείο
Η Εταιρεία ζχει τθν υποχρζωςθ να ςυντονίςει και να εκτελζςει με τον καλφτερο
δυνατό τρόπο όλα τα τμιματα του ταξιδιοφ που διαφθμίηει και διακζτει ςτουσ
ταξιδιϊτεσ. Το τουριςτικό γραφείο, ζχοντασ εξαντλιςει κάκε δυνατότθτα πρόβλεψθσ,
επιμζλειασ και φροντίδασ, δεν ευκφνεται για λανκαςμζνεσ ενζργειεσ και παραλείψεισ
προερχόμενεσ από δικι ςασ υπαιτιότθτα ι υπαιτιότθτα οποιουδιποτε αναφερομζνου
ςτθ διλωςθ ςυμμετοχισ, από υπαιτιότθτα τρίτων προςϊπων, ξζνων προσ τθν παροχι
των υπθρεςιϊν, κακϊσ και για ζκτακτεσ καταςτάςεισ, μθ ςυνικθ ι απρόβλεπτα
γεγονότα εκτόσ τθσ ςφαίρασ επιρροισ τθσ Εταιρείασ, όπωσ ακυρϊςεισ, κακυςτεριςεισ
ι αλλαγζσ δρομολογίων των διαφόρων μεταφορικϊν μζςων (αεροπλάνων, πλοίων,
λεωφορείων, τρζνων κλπ.), λόγω αποκλειςμοφ («εμπάργκο») περιοχϊν εξ αιτίασ
τρομοκρατικϊν ενεργειϊν, απεργιϊν και οποιωνδιποτε άλλων αιτίων που κατά τα
διδάγματα τθσ κοινισ πείρασ ερμθνεφονται ωσ γεγονότα ανωτζρασ βίασ και δεν
μποροφν
να
προβλεφκοφν
ι
να
αποτραποφν.
Λόγω τθσ πικανότθτασ μικρϊν ι μεγάλων κακυςτεριςεων, για τεχνικοφσ ι
μετεωρολογικοφσ ι άλλουσ λόγουσ, οι ταξιδιϊτεσ δεν πρζπει να προγραμματίηουν
επιςκζψεισ ι τθ ςυμμετοχι τουσ ςε εκδθλϊςεισ κλπ. κατά τισ θμζρεσ των πτιςεων ι,
γενικά, τθσ μεταφοράσ τουσ από τον ζναν προοριςμό ςτον άλλο.
Τυχόν προγραμματιςμζνθ ξενάγθςθ, ςε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ, μεταφζρεται ςτισ
επόμενεσ θμζρεσ, και αν αυτό είναι αδφνατο επιςτρζφεται το κόςτοσ τθσ.
Παροχζσ που δεν αναφζρονται ςτισ περιγραφζσ των προγραμμάτων των οργανωμζνων
ταξιδιϊν ι που αναφζρονται ωσ προαιρετικζσ, είτε δεν προςφζρονται κακόλου από το
τουριςτικό γραφείο μασ είτε διατίκενται με επιπλζον χρζωςθ πζραν των
αναγραφόμενων τιμϊν, εφ’ όςον τελικά καταςτεί δυνατι θ υλοποίθςι τουσ. Οι
προαιρετικζσ αυτζσ παροχζσ, (επιτόπιεσ εκδρομζσ, βραδινζσ εκδθλϊςεισ, είςοδοι ςε
μουςεία κλπ.), δεν είναι υποχρεωτικζσ για καμία πλευρά (διοργανωτι / πελάτθ), και
πραγματοποιοφνται μόνο αν ςυμπλθρωκεί ζνασ ελάχιςτοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων
και αφοφ προπλθρωκεί το ςυνολικό ποςό. Το γραφείο μασ δεν ζχει ευκφνθ για τισ
προαιρετικζσ παροχζσ, οι οποίεσ δεν πραγματοποιοφνται από αυτό.
Τονίηεται ότι το τουριςτικό γραφείο δεν είναι ςε κζςθ να προβλζψει ι να ελζγξει
περιςτάςεισ που είναι ξζνεσ προσ τθ ςφαίρα επιρροισ του και μπορεί να οδθγιςουν
ςτθ ματαίωςθ του ταξιδιοφ ι ςε ηθμιζσ που οφείλονται ςε μθ εκτζλεςθ ι πλ θμμελι
εκτζλεςθ
των
ςυμφωνθμζνων
υπθρεςιϊν
του
ταξιδιοφ.
Χαρακτθριςτικά παραδείγματα τζτοιων περιπτϊςεων είναι: απεργίεσ, ατυχιματα,
αςκζνειεσ, επιδθμίεσ, οργανικζσ διαταραχζσ λόγω τοπικϊν ςυνκθκϊν, υψομζτρου,
κλίματοσ, λόγω γευμάτων που δεν περιλαμβάνονται ςτο πρόγραμμα του ταξιδιοφ ι

λόγω ανεπαρκϊν ςυνκθκϊν υγιεινισ από εξωγενείσ παράγοντεσ, τραυματιςμοί ι
κακουχίεσ
λόγω
πολζμου,
πραξικοπθμάτων,
τρομοκρατικϊν
ενεργειϊν,
αεροπειρατειϊν, ςειςμϊν, καιρικϊν ςυνκθκϊν, πυρκαγιϊν, επιδθμιϊν, τοξικϊν
μολφνςεων και οποιαδιποτε άλλθ κατάςταςθ ανάγκθσ ι ανωτζρασ βίασ.
Στισ παραπάνω περιπτϊςεισ, το τουριςτικό γραφείο δεν φζρει ευκφνθ για
αποκατάςταςθ τυχόν ηθμίασ που προκλικθκε από αυτζσ ι υποχρζωςθ κάλυψθσ των
ςχετικϊν ζκτακτων δαπανϊν, οι οποίεσ κα πρζπει να καλυφ κοφν, όπωσ ςτισ
περιπτϊςεισ τθσ ανωτζρασ βίασ, από τουσ ίδιουσ τουσ πελάτεσ, κα εξαντλιςει πάντωσ,
κάκε προςπάκεια για να ςυμπαραςτακεί και να φροντίςει τουσ ταξιδιϊτεσ με κάκε
τρόπο, κυρίωσ όςον αφορά τθν παροχι κατάλλθλων πλθροφοριϊν για τισ υπθρεςίεσ
υγείασ, τισ τοπικζσ αρχζσ και τθν προξενικι ςυνδρομι, κακϊσ και τθν παροχι
ςυνδρομισ ςτον ταξιδιϊτθ για τθ διευκόλυνςθ τθσ εξ αποςτάςεωσ επικοινωνίασ και
τθν εξεφρεςθ εναλλακτικϊν ταξιδιωτικϊν διακανονιςμϊν. Το γραφείο μασ μπορεί να
επιβάλει εφλογθ χρζωςθ για τζτοιου είδουσ ςυνδρομι, ςε περίπτωςθ που το
πρόβλθμα προκλικθκε από πρόκεςθ ι αμζλεια του ταξιδιϊτθ, θ οποία δεν κα
υπερβαίνει
το
πραγματικό
κόςτοσ
που
προζκυψε.
- Αν δεν είναι δυνατόν να διαςφαλιςτεί θ επιςτροφι των ταξιδιωτϊν όπωσ
ςυμφωνικθκε ςτθ ςφμβαςθ οργανωμζνου ταξιδιοφ, λόγω αναπόφευκτων και
ζκτακτων περιςτάςεων, το γραφείο μασ κα επιβαρυνκεί με το κόςτοσ τθσ αναγκαίασ
παροχισ καταλφματοσ -όπου είναι δυνατόν ιςοδφναμθσ κατθγορίασ- για χρονικό
διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των τριϊν διανυκτερεφςεων ανά ταξιδιϊτθ. Ο περιοριςμόσ
αυτόσ του κόςτουσ δεν ιςχφει για τα άτομα με μειωμζνθ κινθτικότθτα, για κάκε
πρόςωπο που τα ςυνοδεφει, για τισ εγκφουσ, για τουσ αςυνόδευτουσ ανιλικουσ και
για τα άτομα που ζχουν ανάγκθ από ειδικι ιατρικι βοικεια, εφόςον το γραφείο μασ
ζχει ειδοποιθκεί ςχετικά με τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ τουσ τουλάχιςτον 48 ϊρεσ πριν από
τθν
ζναρξθ
του
πακζτου.
Σε περίπτωςθ που, μετά τθν αναχϊρθςθ του ταξιδιϊτθ για το ταξίδι, ζνα μεγάλο
ποςοςτό των ταξιδιωτικϊν υπθρεςιϊν δεν μπορεί να παραςχεκεί όπωσ ςυμφωνικθκε
ςτθ ςφμβαςθ οργανωμζνου ταξιδιοφ, το γραφείο μασ οφείλει να προςφζρει, χωρίσ
πρόςκετθ επιβάρυνςθ του ταξιδιϊτθ, κατάλλθλουσ εναλλακτικοφσ διακανονιςμοφσ,
όπου είναι δυνατόν ιςοδφναμθσ ι ανϊτερθσ ποιότθτασ από τουσ οριηόμενουσ ςτθ
ςφμβαςθ, για τθ ςυνζχιςθ του πακζτου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ περίπτωςθσ ςτθν
οποία θ επιςτροφι του ταξιδιϊτθ ςτον τόπο αναχϊρθςθσ δεν πραγματοποιείται όπωσ
ζχει
ςυμφωνθκεί.
Όταν οι προτεινόμενοι εναλλακτικοί διακανονιςμοί καταλιγουν ςε πακζτο που είναι
κατϊτερθσ ποιότθτασ από το οριηόμενο ςτθ ςφμβαςθ οργανωμζνου ταξιδιοφ, το
γραφείο μασ κα προςφζρει ςτον ταξιδιϊτθ κατάλλθλθ μείωςθ τθσ τιμισ.
Ο ταξιδιϊτθσ μπορεί να απορρίψει τουσ προτεινόμενουσ εναλλακτικοφσ
διακανονιςμοφσ, μόνο αν δεν είναι ςυγκρίςιμοι προσ αυτό που ςυμφωνικθκε ςτθ
ςφμβαςθ οργανωμζνου ταξιδιοφ ι αν θ προτεινόμενθ μείωςθ τθσ τιμισ είναι
ανεπαρκισ.
Εφλογα παράπονα, κατά τθ διάρκεια του ταξιδιοφ, που αφοροφν ζλλειψθ
ςυμμόρφωςθσ που διαπιςτϊκθκε κατά τθν εκτζλεςθ ταξιδιωτικισ υπθρεςίασ που
περιλαμβάνεται ςτθ ςφμβαςθ οργανωμζνου ταξιδιοφ πρζπει να αναφζρονται αμζςωσ
και επί τόπου ςτον ςυνοδό (ι, ελλείψει αυτοφ, ςτο γραφείο μασ), και ςτον παρζχοντα
τθ ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία, εγγράφωσ. Ο ςυνοδόσ γράφει ςτο ίδιο ζντυπο τισ
παρατθριςεισ
του
ςχετικά
με
το
κζμα.
Εάν κάποια από τισ ταξιδιωτικζσ υπθρεςίεσ δεν εκτελείται ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ
του οργανωμζνου ταξιδιοφ, το γραφείο μασ κα πρζπει να αποκαταςτιςει τθν ζλλειψθ
ςυμμόρφωςθσ, εκτόσ αν αυτό είναι αδφνατο ι αν ςυνεπάγεται δυςανάλογεσ δαπάνεσ,
λαμβανομζνθσ υπόψθ τθσ ζκταςθσ τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ και τθσ αξίασ των

ταξιδιωτικϊν υπθρεςιϊν που κίγονται. Αν θ ζλλειψθ ςυμμόρφωςθσ δεν
αποκαταςτακεί, ο ταξιδιϊτθσ δικαιοφται μείωςθ τθσ τιμισ για το χρονικό διάςτθμα
που κράτθςε αυτι, εκτόσ αν το γραφείο μασ αποδείξει ότι ο ταξιδιϊτθσ ευκφνεται για
τθν
ζλλειψθ
ςυμμόρφωςθσ.
Ο ταξιδιϊτθσ δικαιοφται και αποηθμίωςθ για οποιαδιποτε ηθμία υφίςταται λόγω
τυχόν ζλλειψθσ ςυμμόρφωςθσ, θ οποία καταβάλλεται χωρίσ υπαίτια κακυςτζρθςθ,
εκτόσ αν το γραφείο μασ αποδείξει ότι θ ζλλειψθ ςυμμόρφωςθσ: α) καταλογίηεται
ςτον ταξιδιϊτθ, β) καταλογίηεται ςε τρίτο πρόςωπο ξζνο προσ τθν παροχι των
ταξιδιωτικϊν υπθρεςιϊν που περιλαμβάνονται ςτθ ςφμβαςθ οργανωμζνου ταξιδιοφ
και ζχει απρόβλεπτο ι αναπότρεπτο χαρακτιρα, ι γ) οφείλεται ςε αναπόφευκτεσ και
ζκτακτεσ περιςτάςεισ.
Όταν θ ζλλειψθ ςυμμόρφωςθσ επθρεάηει ουςιωδϊσ τθν εκτζλεςθ του πακζτου και το
γραφείο μασ δεν τθν αποκαταςτιςει εντόσ εφλογθσ προκεςμίασ που κακορίηει ο
ταξιδιϊτθσ, ο τελευταίοσ μπορεί να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ οργανωμζνου ταξιδιοφ
χωρίσ χρζωςθ καταγγελίασ και, κατά περίπτωςθ, να λάβει μείωςθ τθσ τιμισ και/ι
αποηθμίωςθ.
Σε περίπτωςθ αδυναμίασ εναλλακτικϊν διακανονιςμϊν ι εάν ο ταξιδιϊτθσ απορρίψει
τουσ προτεινόμενουσ εναλλακτικοφσ διακανονιςμοφσ ςφμφωνα με τα παραπάνω, ο
ταξιδιϊτθσ δικαιοφται, κατά περίπτωςθ, μείωςθ τθσ τιμισ και/ι αποηθμίωςθ, χωρίσ
τθν καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ οργανωμζνου ταξιδιοφ. Η ευκφνθ τθσ Εταιρείασ είναι
περιοριςμζνθ δεν κα ξεπερνά τθν ευκφνθ του Μεταφορζα κατά τουσ όρουσ και
προχποκζςεισ
μεταφοράσ.
Εάν το πακζτο περιλαμβάνει μεταφορά επιβατϊν, το γραφείο μασ, ςτισ περιπτϊςεισ
αυτζσ, μεριμνά επίςθσ για τον επαναπατριςμό του ταξιδιϊτθ με ανάλογο μεταφορικό
μζςο χωρίσ υπαίτια κακυςτζρθςθ και χωρίσ πρόςκετο κόςτοσ γι’ αυτόν.
Αν το πρόβλθμα που επιςθμάνκθκε δεν κατζςτθ δυνατό να λυκεί επί τόπου, μετά τθν
επιςτροφι ςασ από το ταξίδι κα πρζπει να υποβάλετε εγγράφωσ ςτο γραφείο μασ
οποιοδιποτε ςχετικό παράπονο μζςα ςε προκεςμία 15 εργάςιμων θμερϊν, μαηί με
οποιαδιποτε ζγγραφα ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία διακζτετε για τθ α ιτιολόγθςθ του.
Μετά τθν παρζλευςθ του 15θμζρου, το τουριςτικό γραφείο δεν ζχει υποχρζωςθ
απάντθςθσ
ςε
οποιαδιποτε
απαίτθςθ.
Υπάρχει περίπτωςθ, για να είναι δυνατι, από πλευράσ κόςτουσ, θ πραγματοποίθςθ
ενόσ οργανωμζνου ταξιδιοφ, να απαιτείται ζνασ ελάχιςτοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων,
για τον οποίο κα ενθμερωκείτε από το ειδικό φυλλάδιο του προγράμματοσ του κάκε
ταξιδιοφ. Εφ’ όςον ο αρικμόσ αυτόσ δεν ςυμπλθρωκεί, το γραφείο μασ διατθρεί το
δικαίωμα να ακυρϊςει το ςυγκεκριμζνο ταξίδι, οφείλει δε να ενθμερϊςει ε γγράφωσ,
και εντόσ τουλάχιςτον 21 θµερϊν προ τθσ ενάρξεωσ του ταξιδιοφ, τουσ καταναλωτζσ
που είχαν δθλϊςει ςυμμετοχι ςε αυτό και να τουσ επιςτρζψει τα χριματα που είχαν
καταβάλει μζχρι τθ ςτιγμι τθσ ακφρωςθσ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο ςυγκεκριμζνο
πρόγραμμα.
- Παροχζσ που δεν αναφζρονται ςτισ περιγραφζσ των προγραμμάτων των
οργανωμζνων ταξιδιϊν ι που αναφζρονται ωσ προαιρετικζσ, είτε δεν προςφζρονται
κακόλου από το τουριςτικό γραφείο μασ είτε διατίκενται με επιπλζον χρζωςθ πζραν
των αναγραφόμενων τιμϊν, εφ’ όςον τελικά καταςτεί δυνατι θ υλοποίθςι τουσ. Οι
προαιρετικζσ αυτζσ παροχζσ, πάντωσ, (επιτόπιεσ εκδρομζσ, βραδινζσ εκδθλϊςεισ,
είςοδοι ςε μουςεία κλπ.), δεν είναι υποχρεωτικζσ για καμία πλευρά (διοργανωτι /
ταξιδιϊτθ), και πραγματοποιοφνται μόνο αν ςυμπλθρ ωκεί ζνασ ελάχιςτοσ αρικμόσ
ςυμμετεχόντων και αφοφ προπλθρωκεί το ςυνολικό ποςό. Το γραφείο μασ δεν ζχει
ευκφνθ για τισ προαιρετικζσ παροχζσ, οι οποίεσ δεν πραγματοποιοφνται από αυτό.
- Σε εφλογο χρόνο πριν από τθν ζναρξθ του πακζτου κα λάβετε από το γραφ είο μασ τα

απαραίτθτα κουπόνια και ειςιτιρια, πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ προγραμματιςμζνεσ
ϊρεσ αναχϊρθςθσ και, κατά περίπτωςθ, ςχετικά με το χρονικό όριο για τον ζλεγχο
ειςιτθρίων, κακϊσ και τισ προγραμματιςμζνεσ ϊρεσ των ενδιάμεςων ςτάςεων, των
ανταποκρίςεων και τθσ άφιξθσ. Με τθν ολοκλιρωςθ του ταξιδιοφ ςασ, κα μπορείτε να
παραλάβατε από το γραφείο μασ τα προβλεπόμενα παραςτατικά και αποδείξεισ κατά
τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ

Υποχρζωςησ Ζφτυνεσ ταξιδιωτών
Επειδι ςτο οργανωμζνο ταξίδι ςυμμετζχουν, ςυνικωσ, και άλλα άτομα, θ ςυμμετοχι
ςε αυτό προχποκζτει ανάλογθ κοινωνικι ςυμπεριφορά και κατανόθςθ απζναντι
ςτουσ ςυνταξιδιϊτεσ και τουσ παράγοντεσ πραγματοποίθςισ του. Για τον λόγο αυτόν
είναι απαραίτθτθ θ απόλυτθ ςυμμόρφωςθ των ταξιδιωτϊν προσ το πρόγραμμα του
ταξιδιοφ, τισ υποδείξεισ των ςυνοδϊν ι ξεναγϊν, θ ζγκαιρθ προςζλευςθ τουσ ςτουσ
τόπουσ ςυγκζντρωςθσ για τισ διάφορεσ παροχζσ του προγράμματοσ (πτιςεισ,
μεταφορζσ, ξεναγιςεισ, εκδρομζσ, γεφματα κλπ.) και θ ςυμμόρφωςι τουσ µε
οποιουςδιποτε διοικθτικοφσ ι νομοκετικοφσ κανονιςμοφσ ζχουν εφαρμογι κατά τθ
διάρκεια
των
διακοπϊν
τουσ.
Η κακυςτζρθςθ και αςυνζπεια του ταξιδιϊτθ ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν απϊλεια τθσ
πτιςθσ, εκδρομισ, μετακίνθςθσ ι άλλθσ υπθρεςίασ, χωρίσ δικαίωμα επιςτροφισ
χρθμάτων για τθν υπθρεςία που ζχαςε. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο ταξιδιϊτθσ κα πρζπει
να επαναςυνδεκεί με τθν ομάδα με δικι του ευκφνθ και ζξοδα .
Το τουριςτικό γραφείο κα καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια για να τον ςυνδράμει
ς’ αυτό. Στα αεροδρόμια και τα λιμάνια κα πρζπει να βρίςκεςτε δφο (2) τουλάχιςτον
ϊρεσ πριν τθν αναχϊρθςι ςασ. Αν δεν προβλζπεται ςυνοδόσ ςτο ταξίδι, πρζπει να
επιβεβαιϊνετε επί τόπου τισ επόμενεσ πτιςεισ ςασ με τθν αεροπορικι εταιρεία και να
βεβαιϊνεςτε από ποιο αεροδρόμιο και ςτακμό (terminal) αναχωρεί θ πτιςθ ςασ και
ποια ϊρα. Οι ταξιδιϊτεσ από άλλεσ περιοχζσ πρζπει να φκάνουν πολφ νωρίτερα, κατά
προτίμθςθ τθν προθγοφμενθ θμζρα, ςτον τόπο αναχϊρθςθσ του ταξιδιοφ,
προκειμζνου να μθν επθρεάηονται από τυχόν κακυςτζρθςθ ι και απεργία των
τοπικϊν μεςϊν μεταφοράσ. Τυχόν απϊλεια του μζςου μεταφοράσ του οργανωμζνου
ταξιδιοφ από τζτοια κακυςτζρθςθ ςυνεπάγεται τθν απϊλεια του ςυνόλου του
ταξιδιοφ, ςτθν περίπτωςθ που δεν είναι εφικτι θ επαναςφνδεςθ με τθν υπόλοιπθ
ομάδα, χωρίσ δικαίωμα επιςτροφισ χρθμάτων. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ, τα ζξοδα για
τθν επαναςφνδεςι τουσ με τθν υπόλοιπθ ομάδα βαρφνουν τουσ ίδιουσ τουσ
ταξιδιϊτεσ, το δε τουριςτικό γραφείο κα καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια για να
τουσ
ςυνδράμει
οργανωτικά
ς’
αυτό.
Οι ταξιδιϊτεσ είναι υπεφκυνοι για τισ πράξεισ των παιδιϊν που ςυνοδεφουν και
πρζπει να τα εποπτεφουν ανελλιπϊσ ςε όλο το ταξίδι για τθν αςφάλεια και τθ
ςυμπεριφορά
τουσ.
Σε περίπτωςθ που ο ταξιδιϊτθσ διακόψει το ταξίδι του με δικι του απόφαςθ και
αποχωριςτεί από τθν ομάδα, ακόμθ και για λόγο ανωτζρασ βίασ, δεν δικαιοφται καμία
περαιτζρω υπθρεςία ι αποηθμίωςθ και θ ευκφνθ και τα ζξοδα οποιαςδιποτε
μετακίνθςθσ
του
εκτόσ
ομάδασ
βαρφνουν
τον
ίδιο.
Κατά τον ίδιο τρόπο, το γραφείο μασ δεν φζρει ευκφνθ για υπθρεςίεσ του
οργανωμζνου ταξιδιοφ οι οποίεσ δεν παραςχζκθκαν ςτον ταξιδιϊτθ από δικι του
αμζλεια ι ευκφνθ, ι λόγω αςκζνειασ του. Πριν τθν αναχϊρθςθ ςασ από το
κρουαηιερόπλοιο ι ξενοδοχείο ι το κατάλυμα ςασ, να μεριμνάτε ζγκαιρα νια τθν
εξόφλθςθ τυχόν προςωπικϊν λογαριαςμϊν (από τθλεφωνιματα. ποτά. κλπ.).
Ο πελάτθσ ευκφνεται για οποιαδιποτε ηθμία προκλθκεί ςτθν Εταιρεία ι και ςε
οποιονδιποτε παροχζα οποιαςδιποτε υπθρεςίασ θ οποία αποτελεί τμιμα των
διακοπϊν ωσ αποτζλεςμα τθσ µθ ςυµµόρφωςισ του με τουσ παρόντεσ όρουσ ι με

τουσ επιμζρουσ ειδικότερουσ όρουσ που διζπουν τισ ςυμβάςεισ μεταφοράσ του. Ο
πελάτθσ ευκφνεται επίςθσ για κάκε κφρωςθ, πρόςτιμο και δαπάνθ που εξαιτίασ τθσ
ςυμπεριφοράσ του αποδίδεται ςτθν Εταιρεία ι παροχζα τθσ και ζχει τθν ευκφνθ να
πλθρϊςει ςε λιμενικζσ, τελωνειακζσ, υγειονομικζσ ι άλλεσ αρχζσ οποιαςδιποτε
χϊρασ. Ο πελάτθσ οφείλει να παραδϊςει ςτθν Εταιρεία οποιαδιποτε ζγγραφα και
πλθροφορίεσ ζχει ςτθν κατοχι του/τθσ τα οποία μπορεί να χρειαςκοφν ςτθν Εταιρεία
οφτωσ ϊςτε να αςκιςει το δικαίωμα αγωγισ τθσ κατά τρίτων οι οποίοι μπορεί να
ευκφνονται για οποιαδιποτε ηθμία υπζςτθ ο πελάτθσ. Ο πελάτθσ ευκφνεται ζναντι τθσ
Εταιρείασ για οποιαδιποτε διακινδφνευςθ του δικαιϊματοσ αναγωγισ τθσ Εταιρείασ θ
οποία κα προκλθκεί από τθ µθ ςυµµόρφωςι του µε τον παρόντα όρο. Ο πελάτθσ είναι
υποχρεωμζνοσ να παράςχει ςτθν Εταιρεία οποιεςδιποτε πλθροφορίεσ του ηθτθκεί µε
ςκοπό να βοθκιςει τθν Εταιρεία ι οποιουςδιποτε παροχισ υπθρεςιϊν, οι οποίεσ
ςυναπαρτίηουν τισ διακοπζσ, να εκπλθρϊςουν τισ υποχρεϊςεισ τουσ ςχετικϊσ µ ε τθν
αςφάλεια.
Σε περίπτωςθ που ο ταξιδιϊτθσ κωλφεται να ςυμμετάςχει ςτο οργανωμζνο ταξίδι ςτο
οποίο ζχει κρατιςει κζςθ, και αφοφ προειδοποιιςει ζγκαιρα εγγράφωσ το γραφείο
μασ ςε ςτακερό μζςο, μπορεί να εκχωριςει τθν κράτθςι του ςε άλλο πρόςωπο, το
οποίο πλθροί όλεσ τισ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο ςυγκεκριμζνο ταξίδι, το
αργότερο 15 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν αναχϊρθςθ εκτόσ αν ορίηεται
διαφορετικι περίοδοσ από τουσ επιπρόςκετουσ ειδικοφσ όρουσ ςυμμετοχισ τθσ κάκε
κρουαηιζρασ. Σε περίπτωςθ τυχόν οφειλόμενου υπολοίπου του ποςοφ ι ενδεχόμενων
πρόςκετων χρεϊςεων, επιβαρφνςεων ι άλλων δαπανϊν που προκφπτουν από τθν
εκχϊρθςθ (π.χ. από το γεγονόσ ότι ο νζοσ ταξιδιϊτθσ είναι άτομο του άλλου φφλου), ο
εκχωρϊν τθν κράτθςθ και ο εκδοχζασ ευκφνονται αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρων
απζναντι
ςτο
γραφείο
μασ
για
τθν
καταβολι
τουσ.
Ιδιαίτερα ςτθν περίπτωςθ των τακτικϊν αερομεταφορζων, πρζπει να επιςθμανκεί ότι
δεν είναι δυνατι θ αλλαγι του ονόματοσ του Επιβάτθ, αλλά μόνο θ ακφρωςθ τθσ
υπάρχουςασ κράτθςθσ και θ κράτθςθ νζασ κζςθσ. Το γραφείο μασ κα καταβάλλει κάκε
προςπάκεια για τθν ανεφρεςθ νζασ κζςθσ, δεν κα φζρει όμωσ καμία ευκφνθ ςε
περίπτωςθ που αυτό δεν ςτακεί δυνατό. Η δε ςυνεπαγόμενθ υποχρεωτικι ακφρωςθ
τθσ κράτθςθσ κα γίνεται ςφμφωνα με τουσ προβλεπόμενουσ ςτο πα ρόν όρουσ
ακφρωςθσ

Ξενοδοχεία καταλφματα (πλοία άλλα μζςα μεταφοράσ)
Όλεσ οι πλθροφορίεσ που αφοροφν τθν κατθγοριοποίθςθ ι τθν κατάταξθ των
ξενοδοχείων και των καταλυμάτων που αναφζρονται ςτα προγράμματα των
οργανωμζνων ταξιδιϊν μασ, είναι ςφμφωνεσ με τθν ιςχφουςα νομοκεςία του κάκε
κράτουσ για τθν τουριςτικι κατάταξθ των ξενοδοχείων και καταλυμάτων, θ οποία
μπορεί να διαφζρει από χϊρα ςε χϊρα. Πρζπει να γνωρίηετε, ότι δεν υπάρχει ενιαία
διεκνισ κατάταξθ των ξενοδοχείων. Η επιλογι των ξενοδοχείων και καταλυμάτων
γίνεται με κριτιρια τθ κζςθ τουσ και τισ υπθρεςίεσ που προςφζρουν, ςε ςυνδυαςμό
με τθν καλφτερθ δυνατι τιμι ανάλογα με τθν κατθγορία τουσ όπωσ αυτι αναφζρεται
ςτθν περιγραφι κάκε ταξιδιοφ. Στθν περίπτωςθ υπεράρικμων κρατιςεων από τθν
πλευρά του ξενοδοχείου, το γραφείο μασ κα καταβάλει κάκε δυνατι π ροςπάκεια για
να διευκετιςει το κζμα, ςφμφωνα και με τα ιςχφοντα ςτθ χϊρα υποδοχισ,
Συνιςτοφμε να μθν αφινετε εκτεκειμζνα και να επιτθρείτε ςυνεχϊσ τςάντεσ, μθχανζσ,
τθλζφωνα και τα αλλά προςωπικά ςασ είδθ ςε οποιονδιποτε χϊρο των ξενοδοχείων,
πλοίων και λοιπϊν καταλυμάτων, κακϊσ και ςτα μζςα μεταφοράσ.).
Στα πλοία, γενικά οι καμπίνεσ είναι μικρότερεσ από τα δωμάτια των ξενοδοχείων και

εκτόσ των επιπζδων όπου βρίςκονται (καταςτρϊματα), διακρίνονται ςε εξωτερικζσ (με
μπαλκόνι, με παράκυρο με κζα ι με περιοριςμζνθ κζα ι φινιςτρίνι) και ςε εςωτερικζσ
(χωρίσ εξωτερικι επαφι). Επίςθσ, μπορεί να είναι τφπου «κουκζτασ», με κρεβάτια
πάνω και κάτω. Η κατθγοριοποίθςθ των καμπίνων (Σουίτεσ, lux, superior κλπ)
βρίςκεται ςτθ διακριτικι ευχζρεια των εφοπλιςτικϊν εταιρειϊν και ων εταιριϊν
κρουαηιζρασ.

Διαβατηρια Τεοριςισ ειςοδου (Visa) και υγειονομικεσ διατιποςισ
Γενικά, για όλα τα ταξίδια ςτο εξωτερικό απαιτείται νζο διαβατιριο, το οποίο να ζχε ι
εκδοκεί από το 2006 και μετά. Οι χϊρεσ τθσ ηϊνθσ Schengen δζχονται και τισ νζεσ
ταυτότθτεσ, που αναφζρουν τα ςτοιχεία του κατόχου και με λατινικοφσ χαρακτιρεσ.
Το γραφείο μασ ςυνιςτά να ζχετε ςτο ταξίδι το διαβατιριό ςασ ςε ιςχφ τουλάχιςτον
μζχρι 6 μηνών μετά τθν προγραμματιςμζνθ θμερομθνία επιςτροφισ ςασ, για τθν
άμεςθ αναγνϊριςθ τθσ ταυτότθτάσ ςασ και για τθν αποφυγι προβλθμάτων κατά τισ
μετακινιςεισ
ςασ.
Ρροςοχή: Μερικζσ χϊρεσ ηθτοφν το διαβατιριο των ταξιδιωτϊν να λιγει τουλάχιςτον
3-12 μινεσ μετά τον χρόνο άφιξισ τουσ ς’ αυτζσ. Η ςυγκεκριμζνθ πλθροφορία για
κάκε ταξίδι, εφ’ όςον ςυντρζχει τζτοια περίπτωςθ, βρίςκεται ςτο πρόγραμμα ι άλλο
ζντυπο του ταξιδιοφ, το οποίο είναι αναπόςπαςτο μζροσ του προγράμματοσ .
Το τουριςτικό γραφείο παρζχει όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ, όςον αφορά τα
ταξιδιωτικά και άλλα ζγγραφα που απαιτοφνται για κάκε ταξίδι και προοριςμό και τθν
ζκδοςι ι/και κεϊρθςι τουσ, αλλά -ακόμθ και αν παράςχει κάποια βοικεια ςτθ
ςχετικι διαδικαςία- δεν ευκφνεται για τυχόν μθ ζκδοςθ ι μθ κεϊρθςθ αυτϊν από τισ
αρμόδιεσ αρχζσ, ςτισ οποίεσ πρζπει να απευκυνκεί ο ταξιδιϊτθσ. Ιδιαίτερθ προςοχι
χρειάηεται όςον αφορά τα ταξιδιωτικά ζγγραφα των ανθλίκων, οι οποίοι πρζπει
οπωςδιποτε
να
διακζτουν
διαβατιριο.
Ειδικά οι υπικοοι άλλων χωρϊν, που είναι κάτοχοι ξζνων διαβατθρίων ι/και άδειασ
παραμονισ και εργαςίασ ςε ιςχφ, πρζπει να ενθμερϊνουν ςχετικά εγγράφωσ το
τουριςτικό γραφείο και να απευκφνονται οι ίδιοι ςτισ προξενικζσ αρχζσ τθσ χϊρασ
τουσ, κακϊσ και των χωρϊν που κα επιςκεφκοφν, προκειμζνου να ελζγχουν αν
χρειάηονται κεϊρθςθ ειςόδου (visa) ι οποιαδιποτε άλλα ζγγραφα για τισ χϊρεσ από
όπου κα διζλκουν ι ςτισ οποίεσ κα ταξιδζψουν, κακϊσ και για τθν επανείςοδό τουσ
ςτθν
Ελλάδα
ι
ςτθ
χϊρα
από
όπου
ξεκίνθςαν.
Τυχόν μθ εξαςφάλιςθ τθσ ζγκαιρθσ ζκδοςθσ ι κεϊρθςθσ των ταξιδιωτικϊν ςασ
εγγράφων δεν δικαιολογεί τθν ακφρωςθ τθσ ςυμμετοχισ ςασ ςτο ταξίδι χωρίσ χρζωςθ
ακυρωτικϊν.
Το τουριςτικό γραφείο παρζχει όλεσ τισ πλθροφορίεσ για τυχόν απαραίτθτουσ
εμβολιαςμοφσ ι άλλεσ φαρμακευτικζσ προφυλάξεισ για τισ περιοχζσ τροπικϊν ι
άλλων επιδθμιϊν. Λόγω, όμωσ, και των ιατρικϊν ευαίςκθτων προςωπικϊν δεδομζνων
του κάκε ταξιδιϊτθ, ο ίδιοσ ζχει τθν ευκφνθ ν’ απευκυνκεί ςχετικά ςτισ αρμόδιεσ
υγειονομικζσ
αρχζσ.
Ρροςοχή: α) Πολλά ταξίδια ςυνεπάγονται ζκτακτεσ ι διαφορετικζσ ςυνκικεσ για τον
οργανιςμό των ταξιδιωτϊν, ιδιαίτερα τα ταξίδια ςε περιοχζσ με ακραίεσ ςυνκικεσ
κερμοκραςίασ (ψφχοσ, καφςωνα) ι ςε περιοχζσ τροπικζσ ι περιςςότερο νοςογόνεσ,
όπωσ
ςτθν
Αφρικι,
Αςία,
Ν.
Αμερικι
κλπ.
Οι ταξιδιϊτεσ, και ιδιαίτερα τα άτομα τθσ τρίτθσ θλικίασ, τα άτομα με προβλιματα
υγείασ (πίεςθ, καρδιαγγειακά νοςιματα, αλλεργίεσ) ι κινθτικότθτασ και οι ζγκυεσ
γυναίκεσ, κα πρζπει να ςυμβουλεφονται το γιατρό τουσ και να ενθμερϊνουν ςχετικά
το τουριςτικό γραφείο, κακϊσ και να προςκομίηουν ιατρικι βεβαίω ςθ, θ οποία
απαιτείται και από τουσ μεταφορείσ και άλλουσ παροχείσ υπθρεςιϊν, ότι μποροφν να

ταξιδζψουν ακίνδυνα. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, κα πρζπει να αναλαμβάνουν οι ίδιοι τθ
ςχετικι
ευκφνθ,
με
υπεφκυνθ
διλωςι
τουσ.
Είναι χριςιμο να γίνεται εμβολιαςμόσ ι φαρμακευτικι αγωγι για τθν πρόλθψθ
Ηπατίτιδασ Α και Β τφπου, που είναι θ πιο ςυχνι επίπτωςθ όταν δεν λαμβάνονται
αυςτθρά τα μζτρα προςωπικισ υγιεινισ ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ και κακαριότθτασ
ςτθ λιψθ νωπϊν τροφϊν και πόςιμου νεροφ.
Αςφάλιςησ
Το γραφείο μασ ζχει ςυνάψει αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο Αςτικισ Επαγγελματικισ
Ευκφνθσ για κάκε πρόγραμμά του, το οποίο καλφπτει τισ περιπτϊςεισ τυχόν ευκυνϊν
ζναντι των ταξιδιωτϊν του, που προκφπτουν από τθ μθ εκτζλεςθ ι τθν πλθμμελι
εκτζλεςθ του οργανωμζνου ταξιδιοφ. Επίςθσ, το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο καλφπτει
ςε περίπτωςθ αφερεγγυότθτασ ι πτϊχευςθσ του γραφείου, τθν υποχρζωςθ
επιςτροφισ του ςυνόλου των καταβλθκζντων, ποςϊν από τουσ ταξιδιϊτεσ ι για
λογαριαςμό τουσ, ςτο βακμό που οι ςχετικζσ υπθρεςίεσ δεν εκτελοφνται λόγω τθσ
αφερεγγυότθτασ του γραφείου. Εφόςον θ ςφμβαςθ οργανωμζνου ταξιδιοφ
περιλαμβάνει μεταφορά των ταξιδιωτϊν, θ αςφάλιςθ καλφπτει και τον
επαναπατριςμό τουσ. Μπορεί, όμωσ, να προςφζρεται και θ δυνατότθτα ςυνζχιςθσ του
πακζτου.
Σε περίπτωςθ που τυχόν αφερεγγυότθτα του γραφείου μασ επθρεάςει τθν εκτζλεςθ
του πακζτου, θ αςφάλιςθ κα ενεργοποιθκεί χωρίσ επιβάρυνςθ, ϊςτε να διαςφαλιςτεί
ο επαναπατριςμόσ και, εφόςον είναι αναγκαίο, θ κάλυψθ τθσ διαμονισ πριν από τον
επαναπατριςμό.
Για τισ ταξιδιωτικζσ υπθρεςίεσ που δεν εκτελζςτθκαν, οι επιςτροφζσ των
καταβλθκζντων ποςϊν πραγματοποιοφνται χωρίσ υπαίτια κακυςτζρθςθ μετά από
αίτθμα
του
ταξιδιϊτθ.
Ο αρικμόσ του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου και τα ςτοιχεία τθσ αςφαλιςτικισ
εταιρείασ (όνομα, ςτοιχεία επικοινωνίασ, διεφκυνςθ) αναγράφονται ςτθ ςφμβαςθ που
υπογράφεται
μεταξφ
του
γραφείου
μασ
και
του
ταξιδιϊτθ .
Το γραφείο μασ ζχει γνωςτοποιιςει τον αρικμό του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου και
τθν επωνυμία τθσ αςφαλιςτικισ εταιρείασ ςτθν οικεία Περιφερειακι Υπθρεςία
Τουριςμοφ (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου τουριςμοφ προκειμζνου να καταχωριςτοφν ςτο
Μθτρϊο
Τουριςτικϊν
Επιχειριςεων.
Επειδι οι ομαδικζσ αςφαλιςτικζσ καλφψεισ είναι ςυγκεκριμζνεσ και περιοριςμζνεσ,
για τισ περιπτϊςεισ απϊλειασ ηωισ, αςκζνειασ, ατυχιματοσ και απϊλειασ ι
καταςτροφισ αποςκευϊν και άλλων αξιϊν, που δεν καλφπτονται, υπάρχει θ
δυνατότθτα προαιρετικισ αςφάλιςθσ ςτα επικυμθτά ποςά, τθν οποία το γραφείο μασ
προτείνει
ανεπιφφλακτα.
Ο πελάτθσ βεβαιϊνει ότι ο ίδιοσ και όςοι αναφζρονται ςτθν κράτθςθ διακζτουν τθν
κατάλλθλθ
φυςικι
κατάςταςθ
για
να
ταξιδζψουν.
Αν ενδιαφζρεςτε για πρόςκετεσ αςφαλιςτικζσ καλφψεισ, *και για τθν περίπτωςθ
ακφρωςθσ του ταξιδιοφ ςασ λόγω καταγγελίασ από τθν πλευρά ςασ ι για λόγουσ που
αφοροφν εςάσ (αςκζνεια, ιατρικι επζμβαςθ ς’ εςάσ ι τουσ οικε ίουσ ςασ, ι
οποιαδιποτε άλλθ αντίςτοιχθ αιτία)+, μπορείτε ν’ απευκυνκείτε ςτο γραφείο μασ για
να
ενθμερωκείτε
ςχετικά.
Επίςθσ, για τθν περίπτωςθ αςκζνειασ ςασ ςτθ διάρκεια ταξιδιοφ ςασ εντόσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςάσ ςυνιςτοφμε να ζρκετε ςε επαφι με τον Α ςφαλιςτικό ςασ
Φορζα για τθν ζκδοςθ τθσ «Ευρωπαϊκισ Κάρτασ Αςφάλιςθσ Αςκζνειασ» .
Προτείνουμε ανεπιφφλακτα τθν προαιρετικι αςφάλιςι ςασ ςτα επικυμθτά ποςά για
τθν κάλυψθ του κόςτουσ ςτισ περιπτϊςεισ απϊλειασ ηωισ, αςκζνειασ, ατυχιματοσ και
απϊλειασ ι καταςτροφισ αποςκευϊν και άλλων αξιϊν, που δεν καλφπτονται από τισ

ομαδικζσ αςφαλιςτικζσ καλφψεισ, αλλά και για τθν περίπτωςθ ακφρωςθσ του ταξιδιοφ
ςασ λόγω καταγγελίασ από τθν πλευρά ςασ ι για λόγουσ που αφοροφν εςάσ
(αςκζνεια, ιατρικι επζμβαςθ ς’ εςάσ ι τουσ οικείουσ ςασ, ι οποιαδιποτε άλλθ
αντίςτοιχθ αιτία)

Ακυρώςεισ
Ακυρϊςεισ ςυμμετοχισ από τθν πλευρά του ταξιδιϊτθ γίνονται μόνο εγγράφωσ προσ
το γραφείο μασ και, ανεξάρτθτα από τθν θμερομθνία τθσ κράτθςθσ (και εφ’ όςον δεν
είναι δυνατι θ εκχϊρθςθ τθσ κράτθςισ του ςε άλλο άτομο), υπόκεινται ςτα παρακάτω
ακυρωτικά κατ’ άτομο, ανάλογα με τθ χρονικι ςτιγμι κατά τθν οποία γίνεται θ
ακφρωςθ:
180-60
ημζρεσ
πριν
την
αναχώρηςη:
απϊλεια
προκαταβολισ
59-45 ημζρεσ πριν την αναχώρηςη: 45% ακυρωτικά επί του ςυνόλου τθσ αξίασ του
πακζτου
(κρουαηιζρασ,
αεροπορικά
μεταφορζσ
κτλ)
44-30 ημζρεσ πριν την αναχώρηςη: 70% ακυρωτικά επί του ςυνόλου τθσ αξίασ του
πακζτου
(κρουαηιζρασ,
αεροπορικά
μεταφορζσ
κτλ)
29-15 ημζρεσ πριν την αναχώρηςη: 80% ακυρωτικά επί του ςυνόλου τθσ αξίασ του
πακζτου
(κρουαηιζρασ,
αεροπορικά
μεταφορζσ
κτλ)
14-00 ημζρεσ πριν την αναχώρηςη: 100% ακυρωτικά επί του ςυνόλου τθσ αξίασ του
πακζτου
(κρουαηιζρασ,
αεροπορικά
μεταφορζσ
κτλ)
Σε περίπτωςθ όπου ο επιβάτθσ δεν εμφανιςτεί κατά τθν επιβίβαςθ και δεν
επιβιβαςτεί ςε κανζνα από τα επόμενα λιμάνια δεν δικαιοφται καμία επιςτ ροφι
χρθμάτων και ζχει 100% ακυρωτικά επί του ςυνόλου.
Για ειδικζσ αναχωριςεισ, εορταςτικζσ περιόδουσ, περιόδουσ εκκζςεων, ακλθτικϊν ι
καλλιτεχνικϊν γεγονότων, ςυνζδρια, κρουαηιζρεσ ι ταξίδια που πραγματοποιοφνται
με ειδικά ναυλωμζνεσ πτιςεισ ι ειδικά ναυλωμζνα πλοία, οι παραπάνω
αναφερόμενεσ χρονικζσ περίοδοι πικανόν να είναι μεγαλφτερεσ και τα ποςοςτά
παρακρατιςεων υψθλότερα και αναφζρονται ρθτά ςτο ζντυπο πρόγραμμα του
ςυγκεκριμζνου ταξιδιοφ.
Οι χρεϊςεισ γίνονται ανεξάρτθτα από τον χρόνο τθσ εγγραφισ ι α πό το αν ζχουν ιδθ
καταβλθκεί τα αντίςτοιχα ποςά από τουσ ταξιδιϊτεσ ι όχι.

Αποςκευζσ
Οι αποςκευζσ παραδίδονται ςτον μεταφορζα και παραλαμβάνονται με ευκφνθ και
φροντίδα των κατόχων τουσ, ανεξάρτθτα αν υπάρχει ι όχι ςυνοδεία εκπροςϊπων του
τουριςτικοφ γραφείου. Σε περίπτωςθ φκοράσ ι απϊλειασ, ιςχφουν ο Κανονιςμόσ τθσ
IATA για τα αεροπλάνα και οι αντίςτοιχεσ διεκνείσ Συνκικεσ για κάκε μεταφορικό
μζςον και για τα ξενοδοχεία, και θ ευκφνθ, ςτθν περίπτωςθ αυτι, περιορίηεται
ςφμφωνα με τισ Συνκικεσ αυτζσ. Το γραφείο μασ δεν φζρει καμία ευκφνθ για το
περιεχόμενο των αποςκευϊν.
Σε οριςμζνα είδθ ταξιδιϊν (π.χ. με ποφλμαν), κάκε ταξιδιϊτθσ δικαιοφται να
μεταφζρει μαηί του μία βαλίτςα και μία χειραποςκευι. Στα αεροπορικά ταξίδια, το
βάροσ των αποςκευϊν δεν επιτρζπεται ςυνικωσ να ξεπερνά τα 20 κιλά, ςτθν
οικονομικι κζςθ. Σε περίπτωςθ που προκφψουν επιπλζον ζξοδα, λόγω μεγαλφτερου
βάρουσ αποςκευϊν από το επιτρεπόμενο, αυτά βαρφνουν τον ταξιδιϊτθ και
πλθρϊνονται επί τόπου. Σθμειϊνεται επίςθσ, ότι οι αεροπορικζσ εταιρείεσ επιτρζπουν
ςτθν καμπίνα των επιβατϊν μόνο μία χειραποςκευι μικρϊν διαςτάςεων (περίπου
50x40x25) και τθ μεταφορά υγρϊν ςε ςυςκευαςίεσ βάρουσ μζχρι 100 ml (οι οποίεσ να

μθν υπερβαίνουν ακροιςτικά το ζνα (1) λίτρο), ςε διαφανι κικθ 20x20 εκατοςτϊν.
Εφίςταται θ προςοχι ςασ, να μθν τοποκετείτε χριματα, είδθ μεγάλθσ αξίασ ι
ςθμαντικά ζγγραφα ςτισ αποςκευζσ ςασ, διότι οι μεταφορείσ αποηθμιϊνουν με βάςθ
το βάροσ τθσ αποςκευισ, αςχζτωσ του περιεχομζνου τθσ, ςαν να περιείχε
χρθςιμοποιθμζνο ρουχιςμό.
Εφ’ όςον ζχετε μαηί ςασ τιμαλφι είδθ, κα πρζπει να τα κατακζτετε προσ φφλαξθ ςτθν
ειδικι κυρίδα των ξενοδοχείων, πλοίων ι άλλων καταλυμάτων. Η αποηθμίωςθ δεν
καλφπτει τθν αξία τουσ.
φθμιςη διαφορών
Το τουριςτικό γραφείο και ο ταξιδιϊτθσ δεςμεφονται να επιλφςουν με καλι πίςτθ
κάκε διαφορά που μπορεί να προκφψει κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ του
οργανωμζνου ταξιδιοφ. Ο ΗΑΤΤΑ μπορεί να βοθκιςει προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι,
μζςω τθσ Επιτροπισ Φιλικισ Επίλυςθσ Διαφορϊν που διακζτει, εφ’ όςον τα μζρθ το
επικυμοφν.
Αν θ φιλικι επίλυςθ τθσ διαφοράσ δεν καταςτεί δυνατι, οποιαδιποτε αξίωςθ, αγωγι
ι δικαςτικζσ ενζργειεσ εναντίον τθσ Εταιρείασ ι των υπαλλιλων τθσ κα αςκείται,
εκτόσ εάν θ Εταιρεία ρθτά ςυμφωνεί εγγράφωσ για το αντίκετο, ςτα ∆ικαςτιρια τθσ
Ακινασ ςτθν Ελλάδα.

