
  
  

  

ΛΛΟΟΝΝ∆∆ΙΙΝΝΟΟ    
  

ΒΒρρεεττααννιικκόό  ΜΜοουυσσεείίοο,,  ΓΓοουυίίννττσσοορρ  
  

  
    

 

Το Λονδίνο είναι µια από τις µεγαλύτερες και πιο συναρπαστικές πόλεις που έχει γνωρίσει η γη.  
Στέκεται στον πρώτο µεσηµβρινό, έλκοντας σαν µαγνήτης ό,τι καλύτερο υπάρχει από τη ∆ύση και την Ανατολή. 
Στέκεται στο κέντρο του χρόνου και όλος ο κόσµος συγχρονίζει τα ρολόγια του µε το BIG BEN. 
Κάντε ένα φανταστικό ταξίδι στον χρόνο µαθαίνοντας την πλούσια ιστορία και κληρονοµιά της πόλης.  
Μπορείτε να θαυµάσετε αρχαία Ρωµαϊκά τείχη, Νορµανδικούς πύργους, παλάτια των Τυδώρ, αναγεννησιακή 
λαµπρότητα, Γεωργιανή οµορφιά, Βικτωριανό µεγαλείο, εκπληκτικά σύγχρονα αρχιτεκτονικά επιτεύγµατα! 
 

Ελάτε να γνωρίσουµε µαζί την λαµπρότητα και την µεγαλοπρέπεια της πόλης, τα εκατοντάδες θεάµατα και 
ορόσηµα, τα µιούζικαλ και τις διάφορες εποχιακές εκδηλώσεις, τα µουσεία που φιλοξενούν ανεκτίµητους 
θησαυρούς, τους πιο φηµισµένους εµπορικούς δρόµους και τις µεγαλύτερες εκτάσεις πράσινου από οποιαδήποτε 
άλλη συγκρίσιµη µητρόπολη ανά τον κόσµο. 
Μια µεγαλούπολη που είναι συγχρόνως οικεία, µε τις ήσυχες γωνιές της, τα ανισόπεδα λιθόστρωτα δροµάκια, τα 
στενά σοκάκια και τις ηλιόλουστες πλατείες που φιλοξενούν καλλιτέχνες, ζωγράφους, τραγουδιστές και µίµους.  
Το Λονδίνο είναι ο λαός του, οι άνθρωποί του και οι χαρακτήρες τους, που ανταµώνουν εδώ από κάθε γωνιά του 
πλανήτη. 
Μια πόλη διασκεδαστική, ζωηρή, πολυεθνική, πολυποίκιλη και απόλυτα συναρπαστική!  
Το Λονδίνο δεν µπορεί να εξηµερωθεί, ούτε να προσαρµοστεί… το µόνο που µπορείς να κάνεις είναι να 
χαλαρώσεις, να χαρείς τον πλούτο που σου προσφέρει και να απολαύσεις την περιπέτεια!!! 
 
 

"Earth has not anything to show more fair…" William  Wordsworth 
 

 

 



  

11ηη  µµέέρραα::   ΑΑθθήήνναα  --  ΛΛοοννδδίίννοο,,  ΠΠεερριιήήγγηησσηη  ππόόλληηςς,,  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοο  ΒΒρρεεττααννιικκόό  ΜΜοουυσσεείίοο  
Συνάντηση στο αεροδρόµιο και πτήση µε BRITISH 
AIRWAYS ή την AEGEAN για Λονδίνο. Φθάνοντας, θα 
ξεκινήσουµε την γνωριµία µας µε την Βρετανική 
πρωτεύουσα από το αριστοκρατικό προάστιο Σάουθ 
Κένσινγκτον, όπου θα θαυµάσουµε τα ογκώδη, επιβλητικά 
µουσεία Φυσικής Ιστορίας, Επιστηµών, Βικτωρίας και 
Αλβέρτου, θα δούµε το µνηµείο αφιερωµένο στον πρίγκιπα 
Αλβέρτο και το Ρόγιαλ Άλµπερτ Χολ. Στη συνέχεια θα 
περάσουµε από το Νάιτσµπριντζ µε τα καλόγουστα 
πολυκαταστήµατα Χάροντς και Χάρβεϊ Νίκολς. 
∆ιασχίζοντας την Park Lane, θα δούµε την Marble Arch και 
το αριστοκρατικό Mayfair. Συνεχίζουµε προς την επίσηµη 
κατοικία της Βασιλικής οικογένειας - τα περίφηµα 
ανάκτορα του Μπάκιγχαµ - και περνάµε από το 
Ουέστµινστερ µε την πλατεία Κοινοβουλίου, στην οποία 
δεσπόζουν τα αγάλµατα Εθνικών Ηρώων, το άρρηκτα 
συνδεδεµένο µε την βρετανική µοναρχία, την τέχνη και την 
ιστορία Αβαείο, το κτίριο του Κοινοβουλίου και το Μπιγκ 
Μπεν, το έµβληµα της πόλης. Τέλος, θα επισκεφθούµε ένα 
από τα σηµαντικότερα µουσεία του κόσµου, το Βρετανικό 
Μουσείο, το οποίο στεγάζει µια τεράστια συλλογή έργων 
τέχνης από κάθε γωνιά του πλανήτη, µεταξύ των οποίων 
και τα περίφηµα Ελγίνεια Μάρµαρα - τα γλυπτά από τις 
µετώπες, τις ζωοφόρους και τα αετώµατα του Παρθενώνα, 
µια από τις έξι Καρυάτιδες του Ερεχθείου, καθώς και άλλα 
αντικείµενα από διάφορα κτίρια της Αθηναϊκής Ακρόπολης 
(Ναό της Νίκης, Προπύλαια). Μεταφορά και τακτοποίηση 
σε ένα από τα κεντρικά ξενοδοχεία AMBA MARBLE 
ARCH 4* sup.  (www.amba-hotel.com) ή στο HOLIDAY 
INN REGENTS PARK 4*  (www.holidayinn.com) σε 
απόσταση περιπάτου από την Oxford Street. ∆ιανυκτέρευση. 
 
22ηη  µµέέρραα::   ΛΛοοννδδίίννοο,,  ΕΕλλεεύύθθεερρηη  µµέέρραα  ////  ΠΠρροοααιιρρεεττιικκάά::   ΚΚρροουυααζζιιέέρραα  σσττοονν  ΤΤάάµµεεσσηη  µµεε  εεππίίσσκκεεψψηη  σσττοο  ΓΓκκρρίίννοουυιιττςς  
ήή//κκααιι  ΝΝυυχχττεερριιννόόςς  γγύύρροοςς  ππόόλληηςς  
Για τη σηµερινή ελεύθερη µέρα σας προτείνουµε να επισκεφθείτε ένα από τα δεκάδες πανέµορφα πάρκα του 
Λονδίνου, όπως τα Saint James Park, Kensington Gardens, Green Park, Hyde Park. Επίσης µπορείτε να λάβετε 
µέρος στις παρακάτω προαιρετικές εξορµήσεις.   
ΠΠεερριιγγρρααφφήή  ππρροοααιιρρεεττιικκώώνν  εεξξοορρµµήήσσεεωωνν  
1. Μετάβαση στην αποβάθρα του Westminster και επιβίβαση σε πλοιάριο της CITY CRUISES για µια µοναδική 
Κρουαζιέρα στον ποταµό Τάµεση, µε θέα τα πιο φηµισµένα ορόσηµα της πόλης. Άφιξη στο Γκρίνουιτς (Greenwich) 
και χρόνος ελεύθερος στην πανέµορφη αυτή ιστορική κωµόπολη. Σας προτείνουµε να επισκεφθείτε το Εθνικό 
Ναυτικό Μουσείο, το CUTTY SARK (έξοδα ατοµικά), το αστεροσκοπείο (έξοδα ατοµικά) και το πανέµορφο οµώνυµο 
πάρκο. Για την επιστροφή µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το ίδιο εισιτήριο HOP ON - HOP OFF της CITY CRUISES.  



2. Για το απόγευµα σας προτείνουµε µια προαιρετική περιήγηση διάρκειας 4 ωρών στο νυχτερινό Λονδίνο (έξοδα 
ατοµικά). Θα περπατήσουµε στο κέντρο της νυχτερινής διασκέδασης της πόλης και θα δούµε το West End µε τα 
υπέροχα musical, το Soho µε τα σκοτεινά και ιδιαίτερα σοκάκια, την China Town, την Leicester Square, την πλατεία 
όπου λαµβάνουν χώρα οι πρεµιέρες Χολιγουντιανών υπερπαραγωγών κλπ. Στη συνέχεια θα επιβιβαστούµε στο 
πούλµαν για µια νυχτερινή περιήγηση κατά µήκος του Τάµεση µε στάσεις για φωτογραφίες στα ωραιότερα ορόσηµα 
της πόλης, όπως τα London Eye, Big Ben, Millennium Bridge, Saint Paul’s, More London Place, Tower Bridge, 
Shard. Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το βράδυ. ∆ιανυκτέρευση.  
 

33ηη  µµέέρραα::   ΛΛοοννδδίίννοο,,  ΕΕλλεεύύθθεερρηη  µµέέρραα    
ΠΠρροοααιιρρεεττιικκάά::   ΟΟξξφφόόρρδδηη,,  ΣΣττρράάττφφοορρννττ  ΑΑππόόνν  ΈΈιιββοονν,,  BBiicceesstteerr  OOuutt lleett   VVii ll llaaggee  
Ελεύθερη µέρα για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης. Επίσης, µπορείτε να συµµετάσχετε (έξοδα ατοµικά) στην 
προαιρετική ολοήµερη εκδροµή µας στην επαρχία της Αγγλίας. Πρώτη µας επίσκεψη η περίφηµη 
πανεπιστηµιούπολη της Οξφόρδης, όπου θα έχουµε την 
ευκαιρία να θαυµάσουµε ένα µείγµα από µεσαιωνικά 
κτίρια, εκκλησιαστικούς οβελίσκους που υψώνονται πάνω 
από τα παµπάλαια κολέγια, περιποιηµένα παρτέρια και 
κήπους, τετράγωνες αυλές µε κιονοστοιχίες και αετώµατα. 
Ελεύθερος χρόνος για βόλτες και αγορές. Επόµενη 
επίσκεψή µας, η κωµόπολη Στράτφορντ Απόν Έιβον 
(Stratford-upon-Avon), η γενέτειρα ενός από τους 
µεγαλύτερους θεατρικούς συγγραφείς και ποιητές του 
κόσµου, του Γουίλιαµ Σαίξπηρ (William Shakespeare). 
Προαιρετική επίσκεψη στο σπίτι όπου γεννήθηκε και έζησε 
ο "Βάρδος του Στράτφορντ" και ελεύθερος χρόνος για 
µεσηµεριανό γεύµα και βόλτα στις όχθες του ποταµού 
Έιβον. Τελευταία µας στάση θα είναι στο εκπτωτικό χωριό 
Bicester Outlet Village, όπου θα έχουµε την ευκαιρία για 
αγορές από διάφορες µπουτίκ σε τιµές κόστους. 
Επιστροφή αργά το απόγευµα στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.  
 

44ηη  µµέέρραα::   ΛΛοοννδδίίννοο,,  ΕΕλλεεύύθθεερρηη  µµέέρραα    
Ελεύθερη µέρα για βόλτες, αγορές και επισκέψεις σε µουσεία, πινακοθήκες κλπ. Για τις αγορές σας µπορείτε να 
ξεκινήσετε από την Όξφορντ Στριτ (Oxford Street), τον πιο εµπορικό δρόµο της Ευρώπης, την πανέµορφη Ρίτζεντ 
Στριτ (Regent Street), τα αµέτρητα καταστήµατα µε όλα τα brand names της Μποντ Στριτ (Bond Street) και την 
Κάρναµπι Στριτ (Carnaby Street), που είναι ο παράδεισος των fashionistas. Οι φίλοι της τέχνης και των επιστηµών 
µπορούν να επιλέξουν ένα από τα δεκάδες µουσεία της πόλης, όπως το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας µε τα 
80.000.000 εκθέµατα, το Μουσείο Βικτωρίας και Αλβέρτου, το µεγαλύτερο µουσείο διακοσµητικών τεχνών του 
κόσµου, το Αυτοκρατορικό Πολεµικό Μουσείο, την γκαλερί µοντέρνας τέχνης Τέιτ (Tate Gallery), καθώς και το 
περίφηµο µουσείο των κέρινων οµοιωµάτων της Μαντάµ Τυσσό - το καλύτερο στο είδος του για να "γνωρίσετε 
από κοντά" µεγάλες προσωπικότητες της ιστορίας, της πολιτικής, της show biz και του αθλητισµού. ∆ιανυκτέρευση. 
 

55ηη  µµέέρραα::   ΛΛοοννδδίίννοο  --  ΓΓοουυίίννσσδδοορρ  --  ΑΑθθήήνναα  
Σήµερα το πρωί θα αναχωρήσουµε για την εκδροµή µας στο Γουίνσδορ, όπου θα έχουµε την ευκαιρία να 
θαυµάσουµε το οµώνυµο κάστρο-κατοικία των βασιλέων της Αγγλίας από τον καιρό του Γουλιέλµου του Κατακτητή 
(προαιρετική είσοδος). Θα επισκεφθούµε τα επίσηµα διαµερίσµατα, το κουκλόσπιτο της βασίλισσας και το 
παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Στη συνέχεια θα έχουµε χρόνο για να απολαύσουµε µια βόλτα στα γραφικά 
σοκάκια της πόλης. Αναχώρηση για το αεροδρόµιο και επιβίβαση στην πτήση µας για την Αθήνα. 



ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς::     

� Οι ανωτέρω εκδροµές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγµατοποιηθούν µε διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί 

κάτι από τα αναγραφόµενα 

� Το 4ήµερο πρόγραµµα περιλαµβάνει µία λιγότερο ελεύθερη µέρα  

� Τελικό πρόγραµµα µε το ενηµερωτικό σας. 

� Ταξιδιωτικά έγγραφα: Απαραίτητο διαβατήριο  

  

  

ΑΑΝΝΑΑΧΧΩΩΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ::   2288  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ                    ~~        44  µµέέρρεεςς      

              2277,,  2288  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ        ~~        55  µµέέρρεεςς    

  

BBRRIITTIISSHH  AAIIRRWWAAYYSS    
  

 

Τιµή κατ΄ άτοµο 

HOLIDAY INN REGENTS PARK 4* 
44  µµέέρρεεςς 55  µµέέρρεεςς 

∆ίκλινο 445 495 

3ο άτοµο έως 12 ετών 325 375 

Μονόκλινο 595 695 

    
 

 

Τιµή κατ΄ άτοµο 

AMBA MARBLE ARCH 4*sup 
44  µµέέρρεεςς 55  µµέέρρεεςς 

∆ίκλινο 545 625 

3ο  άτοµο έως 12 ετών 395 445 

3ο και 4ο άτοµο έως 12 ετών σε family room 445 495 

Μονόκλινο 795 895 

 

  

ΑΑΝΝΑΑΧΧΩΩΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ::   1199,,  2200,,  2266,,  2277  ΝΝοοεεµµββρρίίοουυ,,  22,,  33,,  44,,  99,,  1100,,  1111  ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ        ~~        55  µµέέρρεεςς    
 

 AAEEGGEEAANN  AAIIRRLLIINNEESS      

 

Τιµή κατ΄ άτοµο 

 

HHOOLLIIDDAAYY  IINNNN    

RREEGGEENNTTSS  PPAARRKK 
AAMMBBAA  MMAARRBBLLEE  AARRCCHH 

∆ίκλινο 445 575 

3ο  άτοµο έως 12 ετών 325 445 

3ο και 4ο άτοµο έως 12 ετών σε family room ---- 495 

Μονόκλινο 645 895 

 

 

Φόροι αεροδροµίων και επίναυλοι καυσίµων: + € 185  
 

Έως 12 άτοκες δόσεις 



ΠΠεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι::     

� Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΛΟΝ∆ΙΝΟ-ΑΘΗΝΑ µε BRITISH AIRWAYS ή την AEGEAN AIRLINES 

 

ή 

 

� Τρεις ή τέσσερις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας    

� Μπουφέ πρόγευµα καθηµερινά  

� Μεταφορές από το αεροδρόµιο του Λονδίνου στο ξενοδοχείο και αντίστροφα   

� Περιήγηση στην πόλη του Λονδίνου και επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο 

� Εκδροµή στο Γουίνσδορ  

� Αρχηγός-συνοδός του γραφείου µας  

� Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδροµείς έως 75 ετών **    

� Φ.Π.Α. 
  
  

∆∆εενν  ΠΠεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι::     

� Είσοδοι σε µουσεία, µνηµεία και λοιπά αξιοθέατα  

� Φιλοδωρήµατα, αχθοφορικά  

� Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραµµα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόµενο κλπ. 

 

 

ΒΑ 623 08:00 - 09:55  
1η µέρα 

ΒΑ 631 
ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝ∆ΙΝΟ 

10:00 - 11:55 

 
 

Οι πτήσεις µας  
 

BRITISH 4η µέρα 
ή 

5η µέρα 
BA 634 ΛΟΝ∆ΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ 19:25΄ - 01:05 

09:05 - 11:10  
1η µέρα 

 
A3 600 ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝ∆ΙΝΟ 

 

 
 

Οι πτήσεις µας  
 

AEGEAN   
5η µέρα A3 603 ΛΟΝ∆ΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ 16:35΄ -22:15 



 



11..  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  ΕΕΞΞΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΟΟΥΥ  
 

Για το διάστηµα 28/02/2021-28/02/2022, µε το ασφαλιστήριο Ταξιδιωτικής ασφάλισης της ERGO & 

INTERAMERICAN , ισχύουν τα εξής: 
 

ΠΠΑΑΡΡΟΟΧΧΕΕΣΣ  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΥΥ    
 

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 ∆ηµόσιο 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.  

 

 

 

 



22..  ΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΣΣΗΗΜΜΕΕΙΙΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ      
 

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 νοσοκοµειακά-
εξωνοσοκοµειακά έξοδα και επαναπατρισµό. 
 

6. Ως προϋποθέσεις για την αποζηµίωση από αίτια σοβαρού τραυµατισµού ή ασθένειας, ορίζονται οι 
κάτωθι εναλλακτικά περιπτώσεις: 
 

- Νοσηλεία σε ∆ηµόσιο 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. 
 


