
ΚΕΡΚΥΡΑ

Κέρκυρα 4 μέρες
Αναχώρηση: 27.10 -                                               

Οδικώς/ Ακτοπλοϊκώς - Πακέτο εκδρομής

Ξενοδοχεία Κατ. Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο 
παιδί

Επιβ. 
Μον.

Γενικές Πληροφορίες

The Royal Grand Hotel 3* Πρωινό 155€ 85€ 75€

Στη τιμή περιλαμβάνονται: Μετακινήσεις, εκδρομές με πολυτελές υπερυψωμένο λεωφορείο της εται-
ρείας με έμπειρο οδηγό. Τρείς (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο, όπως αναφέρεται στον αναλυτι-
κό μας τιμοκατάλογο. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα -Ηγουμενίτσα. Πρωινό  στον χώρο 
του ξενοδοχείου καθημερινά. Μετακινήσεις , περιηγήσεις και ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή 
λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφεί-
ου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης                                      . 
Δεν περιλαμβάνονται: Τέλη διαμονής: 3*1,5€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. 
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται 
στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.  Ειδική ασφάλεια για τον Covid-19: 15€. 
Ζητήστε αναλυτικότερες πληροφορίες. 

4 HMEPEΣ (Αναχώρηση 27.10) 

1Η ΗΜΈΡΑ ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ - ΚΈΡΚΥΡΑ-  ΊΈΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΣΣΩΠΊΤΡΑΣ-
ΚΑΝΟΝΊ-ΠΟΝΤΊΚΟΝΗΣΊ - CASA PARLANTE
2Η ΗΜΈΡΑ ΞΈΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΓΈΥΣΊΓΝΩΣΊΑ ΤΟΠΊΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – 
ΑΧΊΛΛΈΊΟ – ΜΠΈΝΊΤΣΈΣ
3Η ΗΜΈΡΑ ΚΡΟΥΑΖΊΈΡΑ ΠΑΞΟΊ - ΑΝΤΊΠΑΞΟΊ ΚΑΊ ΣΠΗΛΊΈΣ (ΠΡΟΑΊΡΈΤΊΚΗ)
4Η ΗΜΈΡΑ  ΚΈΡΚΥΡΑ – ΠΑΛΑΊΟΚΑΣΤΡΊΤΣΑ – WINE & OIL TASTING ΣΤΟ 
ΚΤΗΜΑ ΘΈΟΤΟΚΗ – ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ
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ΜΟΝΑΔΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Eλλάδα - Φθινόπωρο
2022

ΟκτωβρίουΠροσφορές 



ΚΕΡΚΥΡΑ

Κέρκυρα 3 μέρες
Αναχώρηση: 26/10 & 28/10 -                 

Οδικώς/Ακτοπλοϊκώς - Πακέτο εκδρομής

Ξενοδοχεία Κατ. Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο παιδί
Επιβ. 
Μον.

Γενικές Πληροφορίες

The Royal Grand Hotel 3* Πρωινό 125€ 69€ 45€

Στη τιμή περιλαμβάνονται: Μετακινήσεις, εκδρομές με πολυτελές υπερυψωμένο λεωφορείο της εται-
ρείας με έμπειρο οδηγό. Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο , όπως αναφέρεται στον αναλυτικό μας 
τιμοκατάλογο. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα -Ηγουμενίτσα. Πρωινό  στον χώρο του ξε-
νοδοχείου καθημερινά. Μετακινήσεις , περιηγήσεις και ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία 
σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης                                                                                     . 
Δεν περιλαμβάνονται: Τέλη διαμονής: 3*1,5€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. 
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται 
στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.  Ειδική ασφάλεια για τον Covid-19: 15€. 
Ζητήστε αναλυτικότερες πληροφορίες.

1Η ΗΜΈΡΑ ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ - ΚΈΡΚΥΡΑ-  ΊΈΡΑ ΜΟΝΗ ΚΑΣΣΩΠΊΤΡΑΣ - 
ΚΑΝΟΝΊ - ΠΟΝΤΊΚΟΝΗΣΊ - CASA PARLANTE
2Η ΗΜΈΡΑ ΞΈΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΓΈΥΣΊΓΝΩΣΊΑ ΤΟΠΊΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - 
ΑΧΊΛΛΈΊΟ - ΜΠΈΝΊΤΣΈΣ  
3Η ΗΜΈΡΑ ΚΈΡΚΥΡΑ - ΠΑΛΑΊΟΚΑΣΤΡΊΤΣΑ– WINE & OIL TASTING ΣΤΟ 
ΚΤΗΜΑ ΘΈΟΤΟΚΗ – ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ 

3 HMEPEΣ (Αναχωρήσεις 26.10 & 28.10) 
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Λευκάδα 4 μέρες
Αναχώρηση: 27/10 - Οδικώς -                       

Πακέτο εκδρομής

Ξενοδοχεία Κατ. Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο παιδί
Επιβ. 
Μον.

Γενικές Πληροφορίες

Lefkas 3* Πρωινό 139€ 109€ 65€

Στη τιμή περιλαμβάνονται: Μετακινήσεις , εκδρομές με πολυτελές υπερυψωμένο λεωφορείο της εται-
ρείας με έμπειρο οδηγό.Τρείς (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο , όπως αναφέρεται στον αναλυτικό 
μας τιμοκατάλογο. Πρωινό  στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Μετακινήσεις , περιηγήσεις και ξε-
ναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπει-
ρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία. Η κρουαζιέρα στο Φισκάρδο - Ιθάκη – Σκορπιό. 
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου 
απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.  Ειδική ασφάλεια 
για τον Covid-19: 15€. Ζητήστε αναλυτικότερες πληροφορίες.

1Η ΗΜΈΡΑ ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ - ΠΑΡΓΑ - ΛΈΥΚΑΔΑ
2Η ΗΜΈΡΑ ΛΈΥΚΑΔΑ - ΠΈΡΊΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
3Η ΗΜΈΡΑ ΚΡΟΥΑΖΊΈΡΑ ΦΊΣΚΑΡΔΟ - ΊΘΑΚΗ - ΣΚΟΡΠΊΟΣ
4Η ΗΜΈΡΑ ΛΈΥΚΑΔΑ - ΠΡΈΒΈΖΑ - ΑΡΤΑ – ΈΠΊΣΤΡΟΦΗ

4 HMEPEΣ (Αναχωρήσεις 27.10) 

ΛΕΥΚΑΔΑ

Λευκάδα 3 μέρες
Αναχώρηση: 26/10 & 28/10 - Οδικώς -                        

Πακέτο εκδρομής

Ξενοδοχεία Κατ. Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο παιδί
Επιβ. 
Μον.

Γενικές Πληροφορίες

Lefkas 3* Πρωινό 109€ 89€ 45€

Στη τιμή περιλαμβάνονται: Μετακινήσεις , εκδρομές με πολυτελές υπερυψωμένο λεωφορείο της εται-
ρείας με έμπειρο οδηγό. Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο , όπως αναφέρεται στον αναλυτικό μας 
τιμοκατάλογο. Πρωινό  στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Μετακινήσεις , περιηγήσεις και ξενα-
γήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπει-
ρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, 
θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται 
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Ειδική ασφάλεια για τον Covid-19: 15€. Ζητήστε αναλυτικότερες πληροφορίες.

1Η ΗΜΈΡΑ ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ - ΜΟΥΣΈΊΟ ΒΡΈΛΗ - ΑΡΤΑ - ΠΑΡΓΑ
2Η ΗΜΈΡΑ ΠΑΡΓΑ - ΚΡΟΥΑΖΊΈΡΑ ΠΑΞΟΊ ΚΑΊ ΑΝΤΊΠΑΞΟΊ - ΠΡΈΒΈΖΑ 
( ΝΊΚΟΠΟΛΗ - ΝΈΚΡΟΜΑΝΤΈΊΟ ΑΧΈΡΟΝΤΑ ) 
3Η ΗΜΈΡΑ ΠΑΡΓΑ - ΤΖΟΥΜΈΡΚΑ – ΜΈΤΣΟΒΟ – ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ

3 HMEPEΣ (Αναχωρήσεις 26.10 & 28.10) 

ΛΕΥΚΑΔΑ



ΠΑΡΓΑ

Πάργα 3 μέρες
Αναχώρηση: 26/10 & 28/10 -                 
Οδικώς - Πακέτο εκδρομής

Ξενοδοχεία Κατ. Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο παιδί
Επιβ. 
Μον.

Γενικές Πληροφορίες

Palatino Πρωινό 129€ 105€ 65€

Bacoli 3* Πρωινό 135€ 109€ 70€

Στη τιμή περιλαμβάνονται: Μετακινήσεις , εκδρομές με πολυτελές υπερυψωμένο λεωφορείο της εταιρείας με 
έμπειρο οδηγό. Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο , όπως αναφέρεται στον αναλυτικό μας τιμοκατάλογο. 
Πρωινό  στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Μετακινήσεις , περιηγήσεις και ξεναγήσεις και εκδρομές με 
πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφεί-
ου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης                                                                                     . 
Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, 
κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Ειδική ασφάλεια για τον Covid-19: 15€. Ζητήστε αναλυτικότερες 
πληροφορίες.

1Η ΗΜΈΡΑ ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ  - ΠΑΡΓΑ   - ΜΈΣΟΛΟΓΓΊ    
2Η ΗΜΈΡΑ ΜΈΣΟΛΟΓΓΊ   – ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ    
3Η ΗΜΈΡΑ ΜΈΣΟΛΟΓΓΊ – ΊΈΡΑ  ΜΟΝΗ ΠΡΟΥΣΟ – ΚΑΡΠΈΝΗΣΊ -  
ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ 

3 HMEPEΣ (Αναχωρήσεις 26.10 & 28.10) 
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Αλπικά Χωριά Ευρυτανίας - Καρπενήσι 3 μέρες
Αναχώρηση: 26/10 - Οδικώς -                       

Πακέτο εκδρομής

Ξενοδοχεία Κατ. Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο παιδί
Επιβ. 
Μον.

Γενικές Πληροφορίες

Elvetia 3* Πρωινό 139€ 119€ 70€

Στη τιμή περιλαμβάνονται: Μετακινήσεις , εκδρομές με πολυτελές υπερυψωμένο λεωφορείο της εται-
ρείας με έμπειρο οδηγό. Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο , όπως αναφέρεται στον αναλυτικό μας 
τιμοκατάλογο. Πρωινό  στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Μετακινήσεις , περιηγήσεις και ξενα-
γήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπει-
ρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, 
θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται 
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Ειδική ασφάλεια για τον Covid-19: 15€. Ζητήστε αναλυτικότερες πληροφορίες.

1Η ΗΜΈΡΑ ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ  - ΚΑΡΠΈΝΗΣΊ
2Η ΗΜΈΡΑ ΚΑΡΠΈΝΗΣΊ- ΠΑΝΑΓΊΑ ΠΡΟΥΣΊΩΤΊΣΣΑ - ΜΈΓΑΛΟ & ΜΊΚΡΟ 
ΧΩΡΊΟ – ΚΟΡΥΣΧΑΔΈΣ     
3Η ΗΜΈΡΑ ΚΑΡΠΈΝΗΣΊ - ΥΠΑΤΗ - ΜΟΝΗ ΑΓΑΘΗΝΑ - ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ – 
ΈΠΊΣΤΡΟΦΗ

3 HMEPEΣ (Αναχωρήσεις 26.10) 

ΑΛΠΙΚΑ ΧΩΡΙΑ 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Πανόραμα Ευβοίας 3 μέρες
Αναχώρηση: 26/10 & 28/10 - Οδικώς -                        

Πακέτο εκδρομής

Ξενοδοχεία Κατ. Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο παιδί
Επιβ. 
Μον.

Γενικές Πληροφορίες

Paliria 3* Πρωινό 135€ 105€ 65€

Στη τιμή περιλαμβάνονται: Μετακινήσεις , εκδρομές με πολυτελές υπερυψωμένο λεωφορείο της εται-
ρείας με έμπειρο οδηγό. Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο , όπως αναφέρεται στον αναλυτικό μας 
τιμοκατάλογο. Πρωινό  στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Μετακινήσεις , περιηγήσεις και ξενα-
γήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπει-
ρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, 
θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται 
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Ειδική ασφάλεια για τον Covid-19: 15€. Ζητήστε αναλυτικότερες πληροφορίες.

1Η ΗΜΈΡΑ ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ - ΚΑΤΈΡΊΝΗ - ΛΑΡΊΣΑ - ΧΑΛΚΊΔΑ
2Η ΗΜΈΡΑ ΧΑΛΚΊΔΑ – ΈΡΈΤΡΊΑ – ΑΥΛΩΝΑΡΊ 
3Η ΗΜΈΡΑ ΧΑΛΚΊΔΑ - ΑΡΤΑΚΗ - ΠΡΟΚΟΠΊ - ΑΊΔΗΨΟΣ – ΓΛΥΦΑ – 
ΒΟΛΟΣ – ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ

3 HMEPEΣ (Αναχωρήσεις 26.10 & 28.10) 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΥΒΟΙΑΣ



ΔΕΛΦΟΙ - ΑΡΑΧΩΒΑ

Δελφοί - Αράχωβα 3 μέρες
Αναχώρηση: 26/10 & 28/10 -                 
Οδικώς - Πακέτο εκδρομής

Ξενοδοχεία Κατ. Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο παιδί
Επιβ. 
Μον.

Γενικές Πληροφορίες

Kastri 3* Πρωινό 115€ 99€ 45€

Στη τιμή περιλαμβάνονται: Μετακινήσεις , εκδρομές με πολυτελές υπερυψωμένο λεωφορείο της εταιρείας με 
έμπειρο οδηγό. Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο , όπως αναφέρεται στον αναλυτικό μας τιμοκατάλογο. 
Πρωινό  στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Μετακινήσεις , περιηγήσεις και ξεναγήσεις και εκδρομές με 
πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφεί-
ου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης                                                                                     . 
Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, 
κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Ειδική ασφάλεια για τον Covid-19: 15€. Ζητήστε αναλυτικότερες 
πληροφορίες.

1Η ΗΜΈΡΑ ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ - ΚΑΤΈΡΊΝΗ - ΛΑΡΊΣΑ - ΒΟΛΟ - 
ΜΈΤΑΛΛΈΥΤΊΚΟ ΠΑΡΚΟ - ΔΈΛΦΟΊ
2Η ΗΜΈΡΑ ΔΈΛΦΟΊ - ΑΡΧ. ΧΩΡΟΣ ΔΈΛΦΩΝ & ΜΟΥΣΈΊΟ - ΑΡΑΧΩΒΑ  
3Η ΗΜΈΡΑ ΔΈΛΦΟΊ – ΔΊΣΤΟΜΟ - ΜΟΝΗ ΟΣΊΟΥ ΛΟΥΚΑ – ΘΗΒΑ - 
ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ

3 HMEPEΣ (Αναχωρήσεις 26.10 & 28.10) 

4

Ναύπακτος - Μεσολόγγι - Ορ. Ναυπακτία 4 μέρες
Αναχώρηση: 27/10 - Οδικώς -                       

Πακέτο εκδρομής

Ξενοδοχεία Κατ. Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο παιδί
Επιβ. 
Μον.

Γενικές Πληροφορίες

Liberty 3* Πρωινό 125€ 95€ 54€

Στη τιμή περιλαμβάνονται: Μετακινήσεις , εκδρομές με πολυτελές υπερυψωμένο λεωφορείο της εται-
ρείας με έμπειρο οδηγό. Τρείς (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο , όπως αναφέρεται στον αναλυτικό 
μας τιμοκατάλογο. Πρωινό  στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Μετακινήσεις , περιηγήσεις και ξε-
ναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπει-
ρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, 
θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται 
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Ειδική ασφάλεια για τον Covid-19: 15€. Ζητήστε αναλυτικότερες πληροφορίες.

1Η ΗΜΈΡΑ ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ  - ΠΑΡΓΑ   - ΜΈΣΟΛΟΓΓΊ 
2Η ΗΜΈΡΑ ΜΈΣΟΛΟΓΓΊ   – ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ  & ΟΡΈΊΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΊΑ
3Η ΗΜΈΡΑ ΜΈΣΟΛΟΓΓΊ 
4Η ΗΜΈΡΑ ΜΈΣΟΛΟΓΓΊ – ΊΈΡΑ  ΜΟΝΗ ΠΡΟΥΣΟ – ΚΑΡΠΈΝΗΣΊ -  
ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ 

4 HMEPEΣ (Αναχωρήσεις 27.10) 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 
- ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ

Ναύπακτος - Μεσολόγγι 3 μέρες
Αναχώρηση: 26/10 & 28/10 - Οδικώς -                        

Πακέτο εκδρομής

Ξενοδοχεία Κατ. Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο παιδί
Επιβ. 
Μον.

Γενικές Πληροφορίες

Liberty 3* Πρωινό 109€ 79€ 35€

Στη τιμή περιλαμβάνονται: Μετακινήσεις , εκδρομές με πολυτελές υπερυψωμένο λεωφορείο της εται-
ρείας με έμπειρο οδηγό. Δύο (2) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο , όπως αναφέρεται στον αναλυτικό μας 
τιμοκατάλογο. Πρωινό  στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.  Μετακινήσεις , περιηγήσεις και ξενα-
γήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπει-
ρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, 
θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται.Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται 
ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Ειδική ασφάλεια για τον Covid-19: 15€. Ζητήστε αναλυτικότερες πληροφορίες.

1Η ΗΜΈΡΑ ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ  - ΠΑΡΓΑ   - ΜΈΣΟΛΟΓΓΊ 
2Η ΗΜΈΡΑ ΜΈΣΟΛΟΓΓΊ   – ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ   
3Η ΗΜΈΡΑ ΜΈΣΟΛΟΓΓΊ – ΊΈΡΑ  ΜΟΝΗ ΠΡΟΥΣΟ – ΚΑΡΠΈΝΗΣΊ 
-  ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ 

3 HMEPEΣ (Αναχωρήσεις 26.10 & 28.10) 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ



ΟΡΕΙΝΗ ΑΧΑΪΑ - ΠΑΤΡΑ - 
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

Ορεινή Αχαϊα - Πάτρα - Καλάβρυτα 4 μέρες
Αναχώρηση: 27/10 - Οδικώς -                  

Πακέτο εκδρομής

Ξενοδοχεία Κατ. Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο παιδί
Επιβ. 
Μον.

Γενικές Πληροφορίες

Astir of Patra 4* Πρωινό 175€ 129€ 82€

Στη τιμή περιλαμβάνονται: Τρείς (3) διανυκτερεύσεις, όπως αναφέρονται στον αναλυτικό μας τιμοκατάλογο. 
Πλούσιο πρωινό στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Μετακινήσεις , περιηγήσεις και ξεναγήσεις και εκδρο-
μές με πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του 
γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης                                                                                     . 
Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.  Είσοδοι σε μουσεία, 
κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται.Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Ειδική ασφάλεια για τον Covid-19: 15€. Ζητήστε αναλυτικότερες 
πληροφορίες.

1Η ΗΜΈΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΛΑΡΊΣΑ – ΒΟΛΟΣ - ΊΤΈΑ – ΠΑΤΡΑ  
2Η ΗΜΈΡΑ ΜΈΓΑ ΣΠΗΛΑΊΟ - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ – ΖΑΧΛΩΡΟΥ - ΛΊΜΝΗ ΤΣΊΒΛΟΥ
3Η ΗΜΈΡΑ ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ - ΑΓΊΑ ΛΑΥΡΑ - ΣΠΗΛΑΊΟ ΛΊΜΝΩΝ - ΚΛΈΊΤΟΡΊΑ 
– ΠΛΑΝΗΤΈΡΟ
4Η ΗΜΈΡΑ ΠΑΤΡΑ – WINETASTING ΣΤΗΝ ACHAIACLAUSS - ΡΊΟ ΑΝΤΊΡΡΊΟ 
– ΒΟΛΟΣ – ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ

4 HMEPEΣ (Αναχωρήσεις 27.10) 

5

Ναύπλιο - Ορ. Αρκαδία - Ύδρα - Σπέτσες 5 μέρες
Αναχώρηση: 26/10 - Οδικώς -                       

Πακέτο εκδρομής

Ξενοδοχεία Κατ. Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο παιδί
Επιβ. 
Μον.

Γενικές Πληροφορίες

Ninemia / Pitsakis 3* Πρωινό 199€ 125€ 100€

Ninemia / Pitsakis 3* Hμιδιατροφή 225€ 159€ 100€

Στη τιμή περιλαμβάνονται: Τέσσερις  (4) διανυκτερεύσεις, όπως αναφέρονται στον αναλυτικό μας τιμοκα-
τάλογο. Πλούσιο πρωινό ή ημιδιατροφή στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Μετακινήσεις , περιηγήσεις 
και ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπει-
ρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, 
κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

1Η ΗΜΈΡΑ ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ – ΚΑΤΈΡΊΝΗ – ΛΑΡΊΣΑ – ΒΟΛΟ –ΛΑΜΊΑ - 
ΈΠΊΔΑΥΡΟ – ΤΟΛΟ
2Η ΗΜΈΡΑ ΤΟΛΟ - ΠΡΟΑΊΡΈΤΊΚΗ ΈΚΔΡΟΜΗ ΣΠΈΤΣΈΣ ΚΑΊ ΥΔΡΑ     
3Η ΗΜΈΡΑ ΤΟΛΟ - ΝΑΥΠΛΊΟ – ΠΑΛΑΜΗΔΊ
4Η ΗΜΈΡΑ ΤΟΛΟ– ΟΡΈΊΝΗ ΑΡΚΑΔΊΑ (ΒΥΤΊΝΑ – ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ- 
ΣΤΈΜΝΊΤΣΑ)
5Η ΗΜΈΡΑ ΤΟΛΟ - ΜΥΚΗΝΈΣ - ΛΑΜΊΑ – ΒΟΛΟ – ΛΑΡΊΣΑ – ΚΑΤΈΡΊΝΗ – 
ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ

5 HMEPEΣ (Αναχωρήσεις 26.10) 

ΝΑΥΠΛΙΟ - ΟΡΕΙΝΗ 
ΑΡΚΑΔΙΑ - ΥΔΡΑ - ΣΠΕΤΣΕΣ

Ναύπλιο - Ύδρα - Σπέτσες 4 μέρες
Αναχώρηση: 27/10 - Οδικώς -                        

Πακέτο εκδρομής

Ξενοδοχεία Κατ. Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο παιδί
Επιβ. 
Μον.

Γενικές Πληροφορίες

Ninemia / Pitsakis 3* Πρωινό 159€ 115€ 75€

Ninemia / Pitsakis 3* Hμιδιατροφή 179€ 135€ 75€

Στη τιμή περιλαμβάνονται: Τρεις  (3) διανυκτερεύσεις, όπως αναφέρονται στον αναλυτικό μας τιμοκατάλο-
γο. Πλούσιο πρωινό ή ημιδιατροφή στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Μετακινήσεις , περιηγήσεις και 
ξεναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπει-
ρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, 
κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

1Η ΗΜΈΡΑ ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ – ΚΑΤΈΡΊΝΗ – ΛΑΡΊΣΑ – ΒΟΛΟ –ΛΑΜΊΑ - 
ΈΠΊΔΑΥΡΟ – ΤΟΛΟ
2Η ΗΜΈΡΑ ΤΟΛΟ - ΠΡΟΑΊΡΈΤΊΚΗ ΈΚΔΡΟΜΗ ΣΠΈΤΣΈΣ ΚΑΊ ΥΔΡΑ 
3Η ΗΜΈΡΑ ΤΟΛΟ - ΝΑΥΠΛΊΟ – ΠΑΛΑΜΗΔΊ
4Η ΗΜΈΡΑ ΤΟΛΟ - ΜΥΚΗΝΈΣ - ΛΑΜΊΑ – ΒΟΛΟ – ΛΑΡΊΣΑ – ΚΑΤΈΡΊΝΗ – 
ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ

4 HMEPEΣ (Αναχωρήσεις 27.10) 

ΝΑΥΠΛΙΟ - ΥΔΡΑ - ΣΠΕΤΣΕΣ



5

ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ & ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Καστροπολιτείες Μεσσηνίας & Λακωνίας 4 μέρες
Αναχώρηση: 27/10 -                               

Οδικώς - Πακέτο εκδρομής

Ξενοδοχεία Κατ. Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο παιδί
Επιβ. 
Μον.

Γενικές Πληροφορίες

Gmp Bouka Resort 4* Πρωινό 185€ 149€ 90€

Στη τιμή περιλαμβάνονται: Μετακινήσεις , εκδρομές με πολυτελές υπερυψωμένο λεωφορείο της εταιρείας με 
έμπειρο οδηγό. Τρείς (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο , όπως αναφέρεται στον αναλυτικό μας τιμοκατάλο-
γο. Πρωινό  στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.  Μετακινήσεις , περιηγήσεις και ξεναγήσεις και εκδρομές 
με πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γρα-
φείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης                                                                                    . 
Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, 
κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

1Η ΗΜΈΡΑ ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
2Η ΗΜΈΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΣΠΑΡΤΗ – ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΊΤΈΊΑ ΜΥΣΤΡΑΣ – 
ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΊΤΈΊΑ ΜΟΝΈΜΒΑΣΊΑΣ  
3Η ΗΜΈΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΓΥΘΈΊΟ – ΣΠΗΛΑΊΑ ΔΊΡΟΥ – ΑΈΡΟΠΟΛΗ – ΜΑΝΗ
4Η ΗΜΈΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΑΡΧΑΊΑ ΟΛΥΜΠΊΑ – ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ 

4 HMEPEΣ (Αναχωρήσεις 27.10) 

6

Καστροπολιτείες Μεσσηνίας & Λακωνίας 5 μέρες
Αναχώρηση: 27/10 - Οδικώς -                       

Πακέτο εκδρομής

Ξενοδοχεία Κατ. Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο παιδί
Επιβ. 
Μον.

Γενικές Πληροφορίες

Gmp Bouka Resort 4* Πρωινό 229€ 179€ 120€

Στη τιμή περιλαμβάνονται: Μετακινήσεις , εκδρομές με πολυτελές υπερυψωμένο λεωφορείο της εται-
ρείας με έμπειρο οδηγό. Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο , όπως αναφέρεται στον αναλυτικό 
μας τιμοκατάλογο. Πρωινό  στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.  Μετακινήσεις , περιηγήσεις και ξε-
ναγήσεις και εκδρομές με πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπει-
ρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία. Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, 
κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή 
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

1Η ΗΜΈΡΑ ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
2Η ΗΜΈΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΣΠΑΡΤΗ – ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΊΤΈΊΑ ΜΥΣΤΡΑΣ – 
ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΊΤΈΊΑ ΜΟΝΈΜΒΑΣΊΑΣ 
3Η ΗΜΈΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΓΥΘΈΊΟ – ΣΠΗΛΑΊΑ ΔΊΡΟΥ – ΑΈΡΟΠΟΛΗ – ΜΑΝΗ 
4Η ΗΜΈΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΚΟΡΩΝΗ - ΦΟΊΝΊΚΟΥΝΤΑ - ΜΈΘΩΝΗ – ΠΥΛΟ 
5Η ΗΜΈΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΑΡΧΑΊΑ ΟΛΥΜΠΊΑ – ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ 

5 HMEPEΣ (Αναχωρήσεις 27.10) 

ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ & ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Πανόραμα Πελοποννήσου 6 μέρες
Αναχώρηση: 25/10 - Οδικώς -                        

Πακέτο εκδρομής

Ξενοδοχεία Κατ. Διατροφή
Τιμή σε 
δίκλινο

1ο παιδί
Επιβ. 
Μον.

Γενικές Πληροφορίες

Ninemia / Pitsakis 3*

Πρωινό 295€ 205€ 150€
Menelaion 3*

Galaxy 3*

Astir of Patra 4*

Στη τιμή περιλαμβάνονται: Πέντε (5) διανυκτερεύσεις. Πρωινό στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά. Τη 
μεταφορά , εκδρομές και περιηγήσεις που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό μας πρόγραμμα . Έμπειρος συ-
νοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. ΦΠΑ. 
Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία: 1,5€ σε 3* και 3€ σε 4*ανα δωμάτιο ανα διαν/ση. 
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου 
απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Ειδική ασφάλεια 
Covid-19: 15€. Ζητήστε αναλυτικότερες πληροφορίες.

1Η ΗΜΈΡΑ ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ  ΜΥΚΗΝΈΣ –ΈΠΊΔΑΥΡΟΣ – ΝΑΥΠΛΊΟ
2Η ΗΜΈΡΑ ΝΑΥΠΛΊΟ - ΜΥΣΤΡΑΣ ΣΠΑΡΤΗ 
3Η ΗΜΈΡΑ ΣΠΑΡΤΗ – ΑΡΈΟΠΟΛΗ - ΣΠΗΛΑΊΟ ΔΥΡΟΥ – ΜΟΝΈΜΒΑΣΊΑ ΣΠΑΡΤΗ
4Η ΗΜΈΡΑ ΣΠΑΡΤΗ – ΠΥΛΟΣ – ΜΈΘΩΝΗ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ
5Η ΗΜΈΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΑΡΧΑΊΑ ΟΛΥΜΠΊΑ ΔΜΗΤΣΑΝΑ- ΒΥΤΊΝΑ - 
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ  - ΠΑΤΡΑ
6Η ΗΜΈΡΑ ΠΑΤΡΑ –ΘΈΣΣΑΛΟΝΊΚΗ

6 HMEPEΣ (Αναχωρήσεις 25.10) 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
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Extra Zorpidis 
 
 
 

 
ΚΑΛΥΨΕΙΣ 

ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ 

Εκτός Ελλάδας Εντός Ελλάδας 

Ιατρικές συμβουλές και πληροφορίες 
Συντονιστικού Κέντρου Απεριόριστο 

Υγειονομική μεταφορά του Ασφαλισμένου Χωρίς όριο κόστους 

Επαναπατρισμός του Ασφαλισμένου Μέχρι €6.000 

Αποζημίωση για την απώλεια αποσκευών 
(Ισχύει μόνο για αεροπορικά ταξίδια) 

Μέχρι €600 Μέχρι €400 

Έξοδα νοσηλείας από οξεία 
έκτακτη ασθένεια ή ατύχημα Μέχρι €10.000 Μέχρι €1.000 

Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
εκτός         νοσοκομείου Μέχρι €1.000 Μέχρι €500 

Αποζημίωση για απώλεια ζωής του 
Ασφαλισμένου από ατύχημα 

Μέχρι €30.000. 
Ανώτατο όριο αποζημίωσης για ατύχημα 

σε ομάδα ασφαλισμένων στο ίδιο συμβάν €300.000 

Έξοδα για μεταφορά σορού Μέχρι €6.000 Μέχρι €2.000 

Αποζημίωση για ακύρωση ταξιδιού Μέχρι €1.050                          
Για περιστατικά Covid-19, 
κάλυψη μέχρι το 70% του 

ανώτατου ορίου 

Μέχρι €1.050 

Επαναπατρισμός των συνταξιδευόντων μελών 
της οικογένειας του Ασφαλισμένου Ένα αεροπορικό εισιτήριο Ένα εισιτήριο 

Έξοδα μετακίνησης και διαμονής σε στενό 
συγγενή του Ασφαλισμένου που νοσηλεύεται 

Ένα αεροπορικό εισιτήριο με 
επιστροφή. 

Διαμονή σε ξενοδοχείο για 5 
μέρες μέχρι €500 

Ένα εισιτήριο με επιστροφή. 

Διαμονή σε ξενοδοχείο 
για 5 μέρες μέχρι €250 

Έξοδα διαμονής και επικοινωνίας του  
Ασφαλισμένου εξαιτίας απώλειας των 
ταξιδιωτικών του εγγράφων 

 
Μέχρι €500 

 
Μέχρι €200 

Έξοδα λόγω καθυστερημένης άφιξης των 
αποσκευών Μέχρι €200 για καθυστέρηση πάνω από 4 ώρες 

Έξοδα για νομική υποστήριξη Μέχρι €3.000 
 

Έξοδα λόγω καθυστέρησης της πτήσης 
Για καθυστέρηση πάνω από 4 ώρες, μέχρι €100 

Για καθυστέρηση πάνω από 
24 ώρες, μέχρι €450 

Για καθυστέρηση πάνω από 
24 ώρες, μέχρι €200 

Έξοδα του Ασφαλισμένου  εξαιτίας 
πρόωρης διακοπής του ταξιδιού του 

Ένα αεροπορικό εισιτήριο 
Άλλες δαπάνες μέχρι €1.200 

Ένα αεροπορικό εισιτήριο 
Άλλες δαπάνες μέχρι €600 

Έξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας Μέχρι €1.500 Μέχρι €500 
Προσωπική Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων Μέχρι €10.000 

Έξοδα για αποστολή φαρμάκων του 
Ασφαλισμένου Μέχρι €300 

Έξοδα μετάφρασης Μέχρι €300  
 
 

ΟΡΙΑ 
ΚΑΛΎΨΕΩΝ 

Εκτός 
Ελλάδας 

Εντός Ελλάδας 
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Εάν θέλετε να ταξιδέψετε αλλά σας προβληματίζει η σκέψη ότι μπορεί να προσβληθείτε από covid - 19. Σας έχουμε τη 
λύση με 15€ μόνο.  Σας προσφέρουμε επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλιση και να διασφαλίσετε μεταξύ άλλων:

Σας ΕΞ-Ασφαλίζουμε

Για ταξίδια με συνολική τιμή από 700€ - 899€/άτομο,
θα πληρώσετε προκαταβολή 30% και το υπόλοιπο έως σε 8 άτοκες δόσεις.

Για ταξίδια με συνολική τιμή από 900€ - και άνω/άτομο,
θα πληρώσετε προκαταβολή 30% και το υπόλοιπο έως σε 12 άτοκες δόσεις.

Για ταξίδια με συνολική τιμή από 200€ - 499€/άτομο,
θα πληρώσετε προκαταβολή 30% και το υπόλοιπο έως σε 4 άτοκες δόσεις.

Για ταξίδια με συνολική τιμή από 500€ - 699€/άτομο,
θα πληρώσετε προκαταβολή 30% και το υπόλοιπο έως σε 6 άτοκες δόσεις.



Επισκεφθείτε το πλήρως ενημερωμένο site μας, κάντε εγγραφή στο  NEWS LETTER και 
θα λαμβάνετε πρώτοι τις προσφορές & όλα τα νέα έντυπα.

7 8

Για ταξίδια με συνολική τιμή από 700€ - 899€/άτομο,
θα πληρώσετε προκαταβολή 30% και το υπόλοιπο έως σε 8 άτοκες δόσεις.

Για ταξίδια με συνολική τιμή από 900€ - και άνω/άτομο,
θα πληρώσετε προκαταβολή 30% και το υπόλοιπο έως σε 12 άτοκες δόσεις.

 ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

ταξιδέψτε και πληρώστε τμηματικά

και πολλά ακόμα ταξίδια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό!

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΠΑΡΕΕΣ!

Για ταξίδια με συνολική τιμή από 200€ - 499€/άτομο,
θα πληρώσετε προκαταβολή 30% και το υπόλοιπο έως σε 4 άτοκες δόσεις.

Για ταξίδια με συνολική τιμή από 500€ - 699€/άτομο,
θα πληρώσετε προκαταβολή 30% και το υπόλοιπο έως σε 6 άτοκες δόσεις.


