Κούβα
Best of Cuba ~
Ρούμι, Πούρα και
Εξωτική Παραλία
Αβάνα, Βινιάλες, Πινάρ ντελ Ρίο,
Γκουαμά, Κόλπος των Χοίρων,
Σιενφουέγος, Τρινιδάδ, Σάντα
Κλάρα, Βαραδέρο

Το πιο πλούσιο 9ήμερο πρόγραμμα!!!

Οι καλύτερες στιγμές μας:
 Ιδανικές πτήσεις με την ποιότητα της Air France !
 4 Διανυκτερεύσεις στην Αβάνα στο ξενοδοχείο Melia Havana 5* με πρωινό
 1 Διανυκτέρευση στο Τρινιδάδ στο ξενοδοχείο Memories Trinidad de Mar 4* με ημιδιατροφή
 2 Διανυκτερεύσεις στο Βαραδέρο στο ξενοδοχείο Melia Peninsula 5* all inclusive
 Επίσκεψη στο Μουσείο της Habana Club για να γνωρίσουμε την ιστορία και τον τρόπο

παραγωγής του ρούμι

 Βόλτα με αμερικάνικα αυτοκίνητααυτοκίνητα-αντίκες για να απολαύσουμε την ατμοσφαιρική Αβάνα των ΄60ς
60ς
 Θέα της κοιλάδα Βινιάλες από το παρατηρητήριο Λος Χασμίνες (Los Jazmines)
 Βαρκάδα στο υπόγειο ποτάμι της Σπηλιάς του Ινδιάνου με τους σταλακτίτες και τους σταλαγμίτες
 Επίσκεψη σε παρασκευαστήριο πούρων για να γνωρίσουμε τον τρόπο επεξεργασίας και

τυποποίησης των φημισμένων χειροποίητων πούρων της Κούβας

 Βόλτα με ταχύπλοα στα κανάλια του Εθνικού Πάρκου Γκουαμά για να δούμε την

αρχιτεκτονική των Ινδιάνων Ταΐνος

 Επίσκεψη στο Εκτροφείο Κροκοδείλων στο Εθνικό Πάρκο Γκουαμά
 Διαδρομή μέσα από το μαγκρόβιο δάσος μέχρι τις ακτές της Καραϊβικής και τον περίφημο

Κόλπο των Χοίρων,
Χοίρων, γνωστό από την ομώνυμη,
ομώνυμη, αποτυχημένη απόβαση των
Αμερικάνων στο νησί το 1961

 Πολύ έμπειρος Έλληνας αρχηγόςαρχηγός-συνοδός του γραφείου μας και Κουβανός επίσημος

ξεναγός

1η μέρα:
μέρα: Αθήνα - Αβάνα
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για την
πρωτεύουσα της Κούβας, την Αβάνα, μέσω
ενδιάμεσου σταθμού. Άφιξη, συνάντηση με τον
αντιπρόσωπο του γραφείου μας στην Κούβα,
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
2η μέρα:
μέρα: Αβάνα,
Αβάνα, Ξενάγηση
Η σημερινή μας ξενάγηση στην παλιά και την
μοντέρνα πόλη της Αβάνας ξεκινά από την Πλατεία
της Επανάστασης με το μνημείο του Χοσέ Μαρτί και
τις τεράστιες προσωπογραφίες του Τσε Γκεβάρα και
του Καμίλο Σιενφουέγος, γνωστή από τις
μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις και τις ομιλίες του
Φιντέλ Κάστρο. Στη συνέχεια θα περάσουμε από το
αριστοκρατικό προάστιο Μιραμάρ, που πριν την
επανάσταση ήταν τόπος κατοικίας πλούσιων
επιχειρηματιών, με την επιβλητική Πέμπτη λεωφόρο,
αντίστοιχη με εκείνην της Νέας Υόρκης. Θα δούμε το
ιστορικό κτίριο του Πανεπιστημίου της Αβάνας, θα
διασχίσουμε τη "σύγχρονη" συνοικία Βεδάδο και την
περίφημη παραλιακή λεωφόρο Μαλεκόν (Malecón)
και θα καταλήξουμε στην πλατεία του Καπιτωλίου πιστό αντίγραφο του αντίστοιχου της Ουάσινγκτον
των ΗΠΑ. Μπαίνουμε πλέον στην Habana
Vieja/Παλιά Αβάνα, προστατευόμενη από την
UNESCO
ως
πολιτιστική
κληρονομιά
της
ανθρωπότητας, η οποία φιλοξενεί μερικά από τα
ωραιότερα αποικιακά κτίρια της Καραϊβικής. Θα
επισκεφθούμε την μοναδική ελληνική ορθόδοξη
εκκλησία της Καραϊβικής - τον Άγιο Νικόλαο - και στη
συνέχεια, περπατώντας, θα δούμε την Πλατεία του
Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης (Plaza de San
Francisco de Asis), την Παλιά Πλατεία (Plaza Vieja),
την Πλατεία των Όπλων (Plaza de las Armas), την Πλατεία του Καθεδρικού (Plaza de la Catedral) και τον "ναΐσκο"
Templete. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Μουσείο της Habana Club, όπου θα μυηθούμε στην ιστορία της
παραγωγής του ρούμι και θα έχουμε τη δυνατότητα να το γευθούμε και θα καταλήξουμε στο φρούριο El Moro με τη
μαγευτική του θέα, καθώς βρίσκεται σε περίοπτη θέση στον λόφο πάνω από την είσοδο του λιμανιού. Γεύμα,
επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Το απόγευμα θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε την
ατμοσφαιρική Αβάνα των ΄60ς κάνοντας μία βόλτα με αμερικάνικα αυτοκίνητα-αντίκες της δεκαετίας του ΄50.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

3η μέρα:
μέρα: Αβάνα,
Αβάνα, Ημερήσια Εκδρομή Βινιάλες/
Βινιάλες/Πινάρ ντελ Ρίο
Πρωινή αναχώρηση για τη δυτικότερη επαρχία της
Κούβας, το Πινάρ δελ Ρίο (Pinar del Rio), όπου
καλλιεργούνται καπνά για τα καλύτερα πούρα στον κόσμο.
Επίσκεψη σε παρασκευαστήριο πούρων, όπου θα
γνωρίσουμε
τον
τρόπο
επεξεργασίας
και
τυποποίησης
των
φημισμένων
χειροποίητων
πούρων της Κούβας από πραγματικούς τεχνίτες του
είδους και συνεχίζουμε για την μαγευτική κοιλάδα
Βινιάλες. Η βόλτα μας εδώ θα σας μείνει αξέχαστη:
πράσινοι βελούδινοι λοφίσκοι, γνωστοί με το όνομα
μογκότες (mogotes) που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού
στον κόσμο, ξεπηδούν από την κοιλάδα κατάφυτοι και
σχεδόν
απόκοσμοι…
πανύψηλα
φοινικόδεντρα,
καταρράκτες και υπόγειες σπηλιές με ποτάμια συνθέτουν
ένα τοπίο πραγματικά υπέροχο. Επίσκεψη στην τεράστια
Τοιχογραφία/Βραχογραφία της Προϊστορίας και στη
Σπηλιά του Ινδιάνου με τους σταλακτίτες και τους
σταλαγμίτες, για να διασχίσουμε με μικρή βάρκα το
υπόγειο ποτάμι της. Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο μέσα σε
ένα μοναδικό περιβάλλον με ζωντανή μουσική.
Επιστρέφοντας στην Αβάνα, θα σταματήσουμε στο
παρατηρητήριο Λος Χασμίνες (Los Jazmines) με την
εκπληκτική θέα σε ολόκληρη την κοιλάδα Βινιάλες. Άφιξη
στην Αβάνα και χρόνος ελεύθερος. Το βράδυ σας
προτείνουμε να κάνετε μια βόλτα στην Habana Vieja και
να απολαύστε τα αγαπημένα ποτά του Έρνεστ Χέμινγουεϊ:
daiquirí (ντάκουιρι) στο Floridita και mojito (μοχίτο) στο
Bodeguita del Medio.
4η μέρα:
μέρα: Αβάνα,
Αβάνα, Ελεύθερη μέρα
Ημέρα ελεύθερη στην Αβάνα για να απολαύσουμε την μοναδική αυτή πόλη με την γοητεία των ΄60ς, να
περιπλανηθούμε στο ιστορικό της κέντρο, να φωτογραφίσουμε τις απόκρυφες γωνιές της, να κάνουμε τα ψώνια μας
και να δοκιμάσουμε υπέροχα κοκτέιλ με τους ήχους ζωντανής μουσικής στα δεκάδες μπαράκια.
5η μέρα:
μέρα: Αβάνα - Γκουαμά - Κόλπος των Χοίρων - Σιενφουέγος - Τρινιδάδ
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για την Χερσόνησο Ζαπάτα,
όπου θα επισκεφθούμε το Εθνικό Πάρκο Γκουαμά (Guamá),
το οποίο έχει χαρακτηρισθεί από την UNESCO ως
σημαντική βιόσφαιρα για το περιβάλλον. Πρόκειται για μια
τεράστια λιμνοθάλασσα, που σχηματίζεται από εκβολές
ποταμών και ενώνεται με την θάλασσα στο σημείο του
Κόλπου των Χοίρων. Στην είσοδο του πάρκου βρίσκεται το
Εκτροφείο Κροκοδείλων, το οποίο θα επισκεφθούμε. Στη
συνέχεια θα περιηγηθούμε με ταχύπλοα σκάφη στα κανάλια
του πάρκου για να δούμε την αρχιτεκτονική των Ινδιάνων
Ταΐνος, τα γλυπτά που απεικονίζουν σκηνές της
καθημερινότητάς τους, καθώς και την αναπαράσταση
Ινδιάνικου χωριού με τις καλύβες κατασκευασμένες σε
δεκάδες νησίδες που συνδέονται με την όχθη με ξύλινα
μονοπάτια-γέφυρες. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας μέσα από
το μαγκρόβιο δάσος, μέχρι να αντικρύσουμε τις ακτές της
Καραϊβικής στον Κόλπο των Χοίρων (γνωστός από την
ομώνυμη, αποτυχημένη απόβαση των Αμερικάνων στο νησί
το 1961) και φθάνουμε στο Σιενφουέγος, το "Μαργαριτάρι
του Νότου", όπως αποκαλείται λόγω της ομορφιάς του
ιστορικού του κέντρου-μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της
UNESCO. Η πόλη ιδρύθηκε το 1819 από Γάλλους αποίκους
και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της χώρας.
Κατά τη διάρκεια της πανοραμικής μας ξενάγησης στην
πόλη θα σταματήσουμε στο θέατρο Τομάς Τερί και στο
εντυπωσιακό
Παλάθιο
ντε
Βάγιε,
αριστούργημα
εκλεκτικισμού - συνδυασμός ρομανικής, γοτθικής, ενετικής
και μαυριτανικής τεχνοτροπίας. Συνεχίζουμε για το
ξενοδοχείο μας στη χερσόνησο Ανκόν στο Τρινιδάδ. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.

6η μέρα:
μέρα: Τρινιδάδ - Σάντα Κλάρα - Καρντένας - Βαραδέρο
Σήμερα το πρωί θα γνωρίσουμε το γραφικό,
αποικιακό Τρινιδάδ, την πόλη που ίδρυσαν οι
Ισπανοί στις αρχές του 16ου αιώνα και η
UNESCO την έχει περιλάβει στον κατάλογο των
πόλεων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
Θα περπατήσουμε στην Plaza Mayor, την
κεντρική πλατεία της πόλης θα επισκεφθούμε το
ρομαντικό μουσείο, το σπίτι του παλιού
ευγενούς Μπρινιέ και τον ενοριακό ναό
Σαντίσιμα Τρινιδάδ, ενώ, στο παραδοσιακό
καφενείο-μπαρ
La
Canchánchara,
θα
απολαύσουμε το τοπικό ποτό από ρούμι, μέλι
και λεμόνι που έδιναν οι αποικιοκράτες στους
σκλάβους για να πάρουν δυνάμεις και να
αντέξουν τη σκληρή δουλειά στις φυτείες.
Ελεύθερος χρόνος για βόλτα στα γραφικά
πλακόστρωτα σοκάκια με τα πολύχρωμα
μαγαζιά ή για ψώνια στα υπαίθρια παζάρια. Συνεχίζουμε για τη Σάντα Κλάρα, την
πόλη που σχετίστηκε άμεσα με τον μεγάλο επαναστάτη-σύμβολο, τον Τσε Γκεβάρα
Θα επισκεφθούμε τον μουσειακό χώρο με το μαυσωλείο του Τσε και των
συντρόφων του που σκοτώθηκαν στη Βολιβία τον Οκτώβριο του 1967, καθώς και
τα 4 βαγόνια από το θωρακισμένο τραίνο του δικτάτορα Μπατίστα που
εκτροχιάστηκε από τον Τσε και τους Μπαρμπούδος του στις 29/9/1958.
Αναχώρηση μέσω της αποικιακής πόλης Καρντένας για το κοσμοπολίτικο θέρετρο
και τη μαγευτική παραλία του Βαραδέρο. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.
Σημειώστε ότι όλα τα γεύματα και τα ποτά στο ξενοδοχείο του Βαραδέρο
συμπεριλαμβάνονται στην τιμή!
7η μέρα:
μέρα: Βαραδέρο,
Βαραδέρο, Ελεύθερη μέρα
(Προαιρετική κρουαζιέρα με Καταμαράν στο Κάγιο Μπλάνκο)
Μπλάνκο)
Ελεύθερη μέρα για να απολαύσετε μία από τις πιο όμορφες παραλίες της Κούβας.
Μπορείτε να επιδοθείτε σε διάφορες προαιρετικές θαλάσσιες δραστηριότητες, να
κάνετε μια βόλτα στο τοπικό παζάρι ή να επισκεφθείτε το Δελφινάριο. Εμείς
προτείνουμε
κρουαζιέρα
με
Καταμαράν στο Κάγιο Μπλάνκο
(Cayo Blanco, Λευκό Νησάκι), ένα
καταπράσινο νησί με χρυσή άμμο
και
εξωτική
παραλία
με
γαλαζοπράσινα
πεντακάθαρα
νερά! Η εκδρομή ξεκινά το πρωί
από τη Μαρίνα του Βαραδέρο και
περιλαμβάνει απεριόριστα τοπικά
κοκτέιλ και αναψυκτικά στο
σκάφος, καθώς και φαγητό με
θαλασσινά στο Κάγιο Μπλάνκο.
Στάση σε έναν κοραλλιογενή
ύφαλο, όπου θα σας δοθεί χρόνος
και
εξοπλισμός
(μάσκες,
προσωπικοί αναπνευστήρες και
βατραχοπέδιλα)
για
να
εξερευνήσετε τον ύφαλο και την
πολύχρωμη υποβρύχια ζωή γύρω
του. Στο Κάγιο θα υπάρχει χρόνος
για κολύμπι και ηλιοθεραπεία. Συμπεριλαμβάνεται μεσημεριανό γεύμα με φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο το απόγευμα.
8η μέρα:
μέρα: Βαραδέρο - Ματάνσας - Αεροδρόμιο Αβάνας - Πτήση για Αθήνα
Ελεύθερος χρόνος το πρωί για μια τελευταία βουτιά και γεύμα, ανάλογα με την ώρα της αναχώρησης. Μεταφορά
στο αεροδρόμιο της Αβάνας μέσω μιας ενδιαφέρουσας διαδρομής στη βόρεια ακτογραμμή. Θα δούμε τις παλιές
αντλίες άντλησης πετρελαίου, θα περάσουμε από την πόλη Ματάνσας, που θεωρείται η πόλη της διανόησης και θα
κάνουμε μία στάση στην γέφυρα του Μπακουρανάο για να απολαύσουμε τη μοναδική θέα της περιοχής. Άφιξη
στο αεροδρόμιο και πτήση με ενδιάμεσο σταθμό για την Αθήνα
9η μέρα:
μέρα: Άφιξη στην Αθήνα

Σημειώσεις:
 Οι

ανωτέρω

εκδρομές

πραγματοποιηθούν

με

και

επισκέψεις

διαφορετική

ενδέχεται

σειρά,

χωρίς

να
να

παραλειφθεί κάτι από τα αναγραφόμενα

 Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Αναχώρηση

23 Οκτωβρίου

~ 9 μέρες

Ειδική τιμή
για κρατήσεις μέχρι 10 Σεπτεμβρίου**
Σεπτεμβρίου**
Τιμή κατ’ άτομο
Δίκλινο

990

3ο άτομο έως 12 ετών

920

Μονόκλινο

1400

** Περιορισμένος αριθμός θέσεων,
θέσεων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας
Για κρατήσεις μετά τις 10 Σεπτεμβρίου
Τιμή κατ’ άτομο
Δίκλινο

1090

3ο άτομο έως 12 ετών

1020

Μονόκλινο

1500

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων: + € 695

Περιλαμβάνονται
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης μέσω ενδιάμεσου σταθμού με Air France
 4 διανυκτερεύσεις στην Αβάνα στο ξενοδοχείο Melia Havana 5* με πρωινό
 1 διανυκτέρευση στο Τρινιδάδ στο ξενοδοχείο Memories Trinidad de Mar 4* με ημιδιατροφή
 2 διανυκτερεύσεις στο Βαραδέρο στο ξενοδοχείο Melia Peninsula 5* all inclusive
 Πρωινό καθημερινά και επτά (7) γεύματα
 (2 γεύματα στην Αβάνα - ένα κατά την επίσκεψη της πόλης και ένα στην ολοήμερη εκδρομή, ημιδιατροφή στο
Τρινιδάδ και all inclusive στο Βαραδέρο)

 Όλες οι μεταφορές, ξεναγήσεις και εκδρομές, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα με πολυτελές κλιματιζόμενο
πούλμαν

 Βόλτα στην Αβάνα με παλιά Αμερικάνικα αυτοκίνητα
 Όλες οι είσοδοι, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα
 Πολύ έμπειρος Έλληνας συνοδός του γραφείου μας και Κουβανός επίσημος ξεναγός
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών
 Βίζα Κούβας *
Δεν Περιλαμβάνονται
 Όσα τα γεύματα δεν αναγράφονται στο πρόγραμμα
 Φόρος 30 USD (Health tax)
 Προσωπικά έξοδα, προαιρετικές εκδρομές ή δραστηριότητες, που δεν αναγράφονται στο πρόγραμμα ή
αναγράφονται ως προαιρετικά, προτεινόμενα κλπ.

* Για την έκδοση Βίζας απαιτείται Φωτοτυπία Διαβατηρίου με απαραίτητη 6μηνη ισχύ από την
ημερομηνία αναχώρησης

Οι Πτήσεις μας με Air France

23/10/21

AF 1033

ΑΘΗΝΑ - ΠΑΡΙΣΙ

06:15΄ - 08:45΄

23/10/21

AF 950

ΠΑΡΙΣΙ - ΑΒΑΝΑ

10:40΄ - 14:35΄

30/10/21

AF 943

ΑΒΑΝΑ - ΠΑΡΙΣΙ

22:55΄ - 13:05

31/10/21

AF 1032

ΠΑΡΙΣΙ - ΑΘΗΝΑ

20:40΄ - 00:55΄

1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Για το διάστημα 28/02/2021-28/02/2022, με το ασφαλιστήριο Ταξιδιωτικής ασφάλισης της ERGO &
INTERAMERICAN, ισχύουν τα εξής:
ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ
1. Απώλεια Ζωής από ατύχημα έως 40.000€
2. Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα έως 10.000€ & Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα % X
έως 10.000€.
3. Ιατροφαρμακευτικές εξωνοσοκομειακές δαπάνες από ατύχημα ή οξεία ασθένεια έως 8.000€.
4. Νοσοκομειακά έξοδα από ατύχημα ή οξεία ασθένεια έως 14.000€.
5α. Έξοδα αποστολής φαρμάκων έως 500€ σε περίπτωση που δεν μπορεί να τα προμηθευτεί τοπικά.
5β. Βοήθημα σε περίπτωση απώλειας διαβατηρίου ή ταυτότητας στο εξωτερικό έως 600€.
6. Έξοδα επαναπατρισμού συνεπεία τραυματισμού, οξείας ασθένειας, έως 10.000€. Καλύπτονται και τα
έξοδα έως Β΄ βαθμού συγγένειας (έως ένα άτομο) αν απαιτηθεί.
7. Επιστροφή προκαταβολής σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στην οργανωμένη εκδρομή με
Group, λόγω τραυματισμού, οξείας ασθένειας, νόσηση από COVID, θανάτου του ταξιδιώτη ή ατόμου
έως Β΄ βαθμού συγγένειας, εφόσον υπάρχει εισαγωγή σε ιδιωτική Κλινική ή Δημόσιο Νοσοκομείο έως
1500€ (Εξαιρούνται αποζημιώσεις με βεβαιώσεις από ιδιώτες Γιατρούς).
8. Έξοδα επίσπευσης ταξιδιού ή ακύρωσης έως 5.000€ στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια του
ταξιδιού προκύψει σοβαρό πρόβλημα υγείας ή θανάτου σε μέλη οικογένειας (τέκνα, γονείς, σύζυγοι,
αδέλφια) στην Ελλάδα ή πυρκαγιάς σε κατοικία ή επαγγελματική στέγη.
9. Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα από οξεία ασθένεια ή ατύχημα (έως 30 ημέρες) κατ’ άτομο 100€.
10. Έξοδα Α΄ ανάγκης διατροφής-διαμονής-μεταφοράς λόγω καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών άνω
των 4 ωρών έως 500€.
11. Απώλεια Αποσκευών από δημόσιο μεταφορικό μέσο.
Α. Ανά αποσκευή / ταξιδιώτη έως 700€.
Β. Ανά οικογένεια έως 1.000€.
12. Έξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας έως 1500€.
13. Έξοδα για νομική υποστήριξη έως 3.000€.
14. Έξοδα λόγω καθυστέρησης της πτήσης (πάνω από 4 ώρες έως 100€ / πάνω από 24 ώρες έως 450€).
15. Μεταφορά σωρού ανά ταξιδιώτη έως 8.500€.
16. Προσωπική Αστική Ευθύνη Ταξιδιώτη Σωματικές Βλάβες / Υλικές Ζημίες / Ομαδικό Ατύχημα έως
10.000€ / 10.000€ / 10.000€.
** Για ταξίδια αξίας 1501 € και άνω καθώς και τα ατομικά ταξίδια υπάρχει ειδικός τιμοκατάλογος,
με τις χρεώσεις και αναλυτικά τις παροχές.

2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1α. Καλύπτονται άτομα που δεν έχουν υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας.
1β. Για ηλικίες άνω των 75 ετών ισχύουν τα εξής:
- Έξοδα επαναπατρισμού μόνον από ατύχημα ή θάνατο.
- Απώλεια αποσκευών.
- Προσωπική Αστική Ευθύνη ταξιδιώτη.
- Έξοδα Α΄ ανάγκης λόγω καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών άνω των 4 ωρών.
- Έξοδα επίσπευσης ταξιδιού ή ακύρωση αν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προκύψει σοβαρό πρόβλημα
υγείας σε μέλη της οικογένειάς του στην Ελλάδα.
- Επιστροφή προκαταβολής (ακυρωτικές δαπάνες) σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στην εκδρομή
λόγω θανάτου ή σοβαρού συμβάντος σε Β΄ βαθμού συγγένεια. Η εξαίρεση θα υφίσταται για οποιοδήποτε
συμβάν αφορά τον ίδιο.
- Θάνατος από ατύχημα.
- Μόνιμη Ολική ανικανότητα από ατύχημα.
- Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα % επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου ανά άτομο.
2. Οξεία ασθένεια θεωρείται κάθε αρρώστια ή πάθηση που δεν οφείλεται σε ατύχημα και που δεν
προϋπήρχε και εμφανίστηκε στη διάρκεια του ταξιδιού.
3. Η παροχή επιστροφής της προκαταβολής δίδεται ή με την προσκόμιση νοσοκομειακών παραστατικών
ή, εφόσον δεν υπάρχει νοσοκομειακή περίθαλψη, βεβαίωση από τον ιατρό της εταιρίας.
4. Για τις παροχές εξωνοσοκομειακών & νοσοκομειακών δαπανών καθώς και των εξόδων
επαναπατρισμού απαιτούνται πρωτότυπα παραστατικά.
5. Καλύπτονται κατ’ εξαίρεση απαιτήσεις από Τρομοκρατικές ενέργειες μόνο για τα νοσοκομειακάεξωνοσοκομειακά έξοδα και επαναπατρισμό.
6. Ως προϋποθέσεις για την αποζημίωση από αίτια σοβαρού τραυματισμού ή ασθένειας, ορίζονται οι
κάτωθι εναλλακτικά περιπτώσεις:
- Νοσηλεία σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο κατ’ ελάχιστο για μία διανυκτέρευση.
- One Day Clinic-One Day Surgery - Αυθημερόν νοσηλεία για επεμβάσεις-αποθεραπεία σε ιδιωτική
κλινική & κρατικό νοσοκομείο.
- Παροχή πρώτων βοηθειών για κατάγματα και σοβαρούς τραυματισμούς σε εξωτερικά ιατρεία ιδιωτικής
κλινικής ή κρατικού νοσοκομείου.
- Η Νοσηλεία ή One Day Clinic θεραπεία, ή παροχή πρώτων βοηθειών θα πρέπει να έχει
πραγματοποιηθεί από την 30η μέρα της προγραμματισμένης αναχώρησης έως την ημέρα αναχώρησης.
- Εξαιρούνται της δυνατότητας αποζημιώσεως, απαιτήσεις με γνωματεύσεις-βεβαιώσεις από ιδιώτη ιατρό.
7. Για την αντιμετώπιση περίπτωσης ασθένειας κατά τη διάρκεια ταξιδιού εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, συνιστούμε στους ταξιδιώτες να έρθουν σε επαφή με τον ασφαλιστικό τους φορέα για την
έκδοση της "Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας", η οποία ωστόσο είναι προαιρετική.
Συνιστούμε ανεπιφύλακτα στους ταξιδιώτες μια προαιρετική ασφάλιση με τις καλύψεις και τα ποσά που
επιθυμούν, για ασφάλιση ζωής, ατυχημάτων, αποσκευών κτλ., δεδομένου ότι οι διεθνείς συμβάσεις
περιορίζουν τις ευθύνες των μεταφορέων, την οποία μπορούν να αγοράσουν και από τα γραφεία μας με
κόστος ειδικά διαμορφωμένο για αυτούς

