Κλασική Βιέννη
Αεροπορικώς 4 ημέρες

1η Ημέρα | Συγκέντρωση και πτήση για Βιέννη.
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βιέννη. Άφιξη και θα ακολουθήσει η πανοραμική
περιήγηση της πόλης. Θα περιηγηθούμε στην περίφημη λεωφόρο του Pινγκ, όπου θα
θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το
Τετράγωνο των Μουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το νεοκλασικό Κοινοβούλιο, το
Δημαρχείο γοτθικού ρυθμού, το παλιό Ανακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία
του Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε, την εκπληκτική εκκλησία του Αγίου Καρόλου. Στη συνέχεια
ελεύθερος χρόνος στο ιστορικό κέντρο. Σας προτείνουμε να επισκεφτείτε τον Άγιο Στέφανο και
να απολαύσετε τη θέα από το Sky bar , πίνοντας ζεστή σοκολάτα ή το διάσημο cafe viennois.
Επίσης μπορείτε να επισκεφτείτε κάποιο από τα ιστορικά cafe τη πόλης όπως το Cafe Central ή το
Cafe Landtmann. Στη συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ μην ξεχάσετε να
δοκιμάσετε βιεννέζικο σνίτσελ σε ένα από τα πολλά εστιατόρια της πόλης.
2η Ημέρα | Ξενάγηση Σενμπρούν – Περιπατική ξενάγηση πόλης – Κρατική Όπερα.
Πρωινό και θα ξεκινήσουμε με την ξενάγηση στο ανάκτορο και στον κήπο του Schönbrunn, που
θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών, πρώην θερινή κατοικία της αυτοκρατορικής οικογένειας. Το
έργο ολοκληρώθηκε τον 18ο αιώνα, όταν η Μαρία Θηρεσία προσέλαβε το Ν. Πακάσι. Θα δούμε
το ανάκτορο Belvedere. Στη συνέχεια θα ξεκινήσουμε την περιπατητική μας ξενάγηση . Η
όμορφη βόλτα μας ξεκινάει από τα Ανάκτορα Hofburg. Το σύμπλεγμα του Hofburg περιλαμβάνει
τα αυτοκρατορικά διαμερίσματα, αρκετά μουσεία, ένα παρεκκλήσι, μία εκκλησία, την Αυστριακή
Εθνική Βιβλιοθήκη, τη Χειμερινή Σχολή Ιππασίας και τα γραφεία του προέδρου της Αυστρίας.
Στη συνέχεια, θα δούμε την Ελληνική γειτονιά με την Εκκλησία της Αγίας Τριάδος, τον Άγιο
Στέφανο, όπου θα θαυμάσουμε την εξωτερική πρόσοψη, την Πλατεία Μάρκτ - Κρήνη
αφιερωμένη στο Γάμο του Ιωσήφ με την Μαρία, την Πλατεία Γκράμπεν με τον μεγαλοπρεπή
στύλο της Πανώλης ή αλλιώς στύλο της Αγίας Τριάδας, ο οποίος απεικονίζει έναν άγιο και έναν
άγγελο που παρακολουθούν την εξόντωση μίας μάγισσας. Η μάγισσα αυτή, στην ουσία, είναι η
πανούκλα. Το μεσημέρι , θα επισκεφτούμε την Κρατική Όπερα, για να ξεναγηθούμε εσωτερικά
και να θαυμάσουμε την εκπληκτική λυρική σκηνή , στην οποία δόθηκαν και δίνονται ακόμη
παραστάσεις των πιο σημαντικών έργων του Μότσαρτ και άλλων Μεγάλων καλλιτεχνών , όπερας
και κλασικής μουσικής. Στη συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ η Βιέννη, πόλη της

Κλασικής μουσικής μας προσφέρει την μοναδική ευκαιρία το βράδυ να παρακολουθήσουμε
προαιρετικά ένα κοντσέρτο με επιλογή των πιο γνωστών έργων των Στράους και Μότσαρτ.
3η Ημέρα | Βιέννη – Προαιρετική εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ.
Πρωινό και αναχώρηση για το μοναδικό «κάστρο αλατιού», το Σάλτσμπουργκ, γενέτειρα του
Μότσαρτ και πόλη μνημείο μιας άλλης ρομαντικής εποχής. Εδώ μπορείτε να περπατήσετε στους
ατέλειωτους πεζόδρομους της παλιάς πόλης. Θα επισκεφτούμε, ακόμη, τους κήπους του
ανακτόρου Mιραμπέλ δίπλα στον ποταμό Salzach. Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά σοκάκια της
πόλης, θα δούμε το σπίτι του Μότσαρτ, το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό της πόλης και το
Αβαείο του Aγ. Πέτρου. Χρόνος ελεύθερος για καφέ και γεύμα στη παλιά πόλη. Όσοι επιθυμούν
μπορούν να ανέβουν στο Κάστρο της παλιάς πόλης και να απολαύσουν την μοναδική θέα της
πόλης. Το απόγευμα αναχώρηση για την επιστροφή μας στη Βιέννη. Άφιξη το βράδυ.
4η Ημέρα | Βιέννη - Τελευταίες αγορές - Δάση Μάγιερλινγκ - Πτήση επιστροφής.
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για τις τελευταίες αγορές μας στην Βιέννη. Έπειτα θα
αναχωρήσουμε για τα περίχωρα της Βιέννης, το περίφημο Βιεννέζικο Δάσος. Εκεί, στην
τοποθεσία Μάγιερλινγκ, θα δούμε το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων, γνωστό από
τη θλιβερή ιστορία της αυτοκτονίας του πρίγκιπα Ροδόλφου, τελευταίου διάδοχου του Θρόνου
και της Mαρίας Bετσέρα. Κατόπιν, θα επισκεφθούμε το μοναστήρι του Xαϊλιγκενκρόιτς. Έπειτα
αναχωρούμε για το αεροδρόμιο της Βιέννης και επιβίβαση στο αεροπλάνο για την πτήση της
επιστροφής.
Σημείωση: Το πρόγραμμα της εκδρομής ενδέχεται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τα
προτόκολλα αντιμετώπισης του COVID-19 την περίοδο της εκδρομής.
Προσοχή: H εταιρεία μας , σε αυτό το ταξίδι, δεν δέχεται μη εμβολιασμένους ενήλικες
ταξιδιώτες.

Περιλαμβάνονται
Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή με Aegean Airlines.
Μία χειραποσκευή 8 kg και μία αποσκευή 23 kg ανά άτομο
Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία της επιλογής σας όπως αναφέρονται στον αναλυτικό
μας τιμοκατάλογο.
Πρωινό στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά ( στις επιλογές ξενοδοχείων με πρωινό)
Ασφάλεια αστικής ευθύνης .
ΦΠΑ
Δεν περιλαμβάνονται
Πακέτο εκδρομών +50€
Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία, τα οποία πληρώνονται απευθείας από εσάς στο ξενοδοχείο.

Φόροι αεροδρομίου 145€
Συμμετοχή στην προαιρετική εκδρομή Σάλτζμπουργκ 60€, στην προαιρετική εκδρομή στο Μελκ Κρέμς - Βαχάου 40€.
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
Ασφαλιστική κάλυψη για ακύρωση ταξιδίου λόγω ασθένειας COVID19 ( επιστροφή όλου του
ποσού της εκδρομής) 15 €
Ειδική Ασφάλεια από την νόσο Covid-19
Η εταιρεία μας έχει ετοιμάσει ένα πακέτο ασφάλισης ειδικά για την περίοδο των εορτών με
σκοπό να σας προστατέψει από τον Covid-19 και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο
ταξίδι σας.
Σας παροτρύνουμε να κλείσετε την ασφάλειά σας μαζί με την δήλωση συμμετοχής σας στην
εκδρομή. Η ασφάλεια που σας προτείνουμε σας καλύπτει εκτός των άλλων και με τα
ακόλουθα:




Με πλήρη επιστροφή των χρημάτων σας , εάν νοσήσετε πριν την ημέρα αναχώρησης
Σε περίπτωση που αρρωστήσετε από Covid-19 , σας καλύπτει τα έξοδα νοσηλείας,
διαμονής και του κόστους επιστροφής πίσω στη πόλη μας .
Τιμή ασφάλειας κατά άτομο: 15€

Χρήσιμες Πληροφορίες και Παρατηρήσεις :














Μπορείτε να πληρώσετε την εκδρομή σας έως 12 άτοκές δόσεις
Φροντίστε πριν την αναχώρηση σας να λάβετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το
ταξίδι σας από τον πωλητή που σας εξυπηρέτησε
Μην ξεχάσετε πρίν αναχωρήσετε από το σπίτι σας, να ελέγξετε ότι έχετε πάρει μαζί σας ,
όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το ταξίδι σας ( διαβατήριο / ταυτότητα ,
πιστοποιητικά εμβολιασμού , ενημερωτικό εκδρομής κ.λ.π )
Σας προτείνουμε να επιλέγετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας και να υπολογίζετε ότι όσο
πιο κοντά στο κέντρο βρίσκεται το ξενοδοχείο τόσο ακριβότερο είναι . Θα πρέπει λοιπόν
να υπολογίσετε το κόστος μετακίνησης εάν θα έχετε σε μετακινήσεις εκτός
προγράμματος εκδρομής
Προσοχή στις χρεώσεις της κινητής τηλεφωνίας είτε αφορά κλήσεις, είτε
δεδομένα ,καθώς το κόστος είναι υπερβολικά μεγάλο κατά τη διέλευση από Σκόπια και
Σερβία. Συμβουλευτείτε τους παρόχους σας (Comsote,Vodafone,κτλ). Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή VIΒER για δωρεάν κλήσεις μέσω internet
Μπορείτε να κάνετε αγορές και πληρωμές με κάρτες Mastercard και Visa. Για
προμήθειες τραπεζών συμβουλευτείτε την τράπεζα σας.
Ο χρόνος μετάβασης από πόλη σε πόλη είναι πάντα σχετικώς και εξαρτάται από τις
καιρικές συνθήκες ,την κίνηση στο δρόμο και τις καθυστερήσεις στα σύνορα
Στα ξενοδοχεία που προτείνονται με καθέτους, η τιμή αναφέρεται και στα δύο.
Σε περίπτωση που κάποιο ξενοδοχείο δε συγκεντρώσει τις απαραίτητες κρατήσεις ,σας
προτείνεται εφάμιλλο, ώστε ο κόσμος να συγκεντρώνεται σε ένα ή δύο και να
διευκολύνεται η εκτέλεση του προγράμματος των ξεναγήσεων – περιηγήσεων
Οι προαιρετικές δραστηριότητες δεν είναι υποχρεωτικές και αποτελούν απλώς μια
πρόταση και δεν είστε υποχρεωμένοι να συμμετέχετε. Απαιτείται ελάχιστος αριθμός
συμμετοχής για την πραγματοποίηση τους.
Θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικές στάσεις (βάσει σχετικής νομοθεσίας για τα ωράρια
των οδηγών) σε τακτά διαστήματα (ανά 2 μιση ώρες περίπου) για καφέ, φαγητό και




τουαλέτα. Τα σημεία στάσεις είναι τα σύνορα καθώς και μαγαζιά πάνω στο δρόμο.
Δυστυχώς η ποιότητά τους δεν είναι πάντα η καλύτερη. Σε πολλά σημεία ζητούνται 50
λεπτά από τις καθαρίστριες στις τουαλέτες
Για λόγους υγειονομικούς δεν επιτρέπεται η χρήση τουαλέτας στο λεωφορείο, καθώς δεν
είναι δυνατή η απολύμανση της κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και αποτελεί εστία
μολύνσεων.
Οι εκδρομείς οφείλουν να προσαρμοστούν στους υγειονομικούς κανόνες της χώρας που
επισκεπτόμαστε και να φέρουν τα απαιτούμενα έγγραφα. Το γραφείο λειτουργεί μόνο
συμβουλευτικά

Κλασική Βιέννη
Αεροπορικώς 5 ημέρες

1η Ημέρα | Συγκέντρωση και πτήση για Βιέννη.
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βιέννη. Άφιξη και θα ακολουθήσει η πανοραμική
περιήγηση της πόλης. Θα περιηγηθούμε στην περίφημη λεωφόρο του Pινγκ, όπου θα
θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το
Τετράγωνο των Μουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το νεοκλασικό Κοινοβούλιο, το
Δημαρχείο γοτθικού ρυθμού, το παλιό Ανακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Εκκλησία
του Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε, την εκπληκτική εκκλησία του Αγίου Καρόλου. Στη συνέχεια
ελεύθερος χρόνος στο ιστορικό κέντρο. Σας προτείνουμε να επισκεφτείτε τον Άγιο Στέφανο και
να απολαύσετε τη θέα από το Sky bar , πίνοντας ζεστή σοκολάτα ή το διάσημο cafe viennois.
Επίσης μπορείτε να επισκεφτείτε κάποιο από τα ιστορικά cafe τη πόλης όπως το Cafe Central ή το
Cafe Landtmann. Στη συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ μην ξεχάσετε να
δοκιμάσετε βιεννέζικο σνίτσελ σε ένα από τα πολλά εστιατόρια της πόλης.
2η Ημέρα | Ξενάγηση Σενμπρούν – Περιπατική ξενάγηση πόλης – Κρατική Όπερα.
Πρωινό και θα ξεκινήσουμε με την ξενάγηση στο ανάκτορο και στον κήπο του Schönbrunn , που
θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών, πρώην θερινή κατοικία της αυτοκρατορικής οικογένειας. Το
έργο ολοκληρώθηκε τον 18ο αιώνα, όταν η Μαρία Θηρεσία προσέλαβε το Ν. Πακάσι. Θα δούμε
το ανάκτορο Belvedere. Στη συνέχεια θα ξεκινήσουμε την περιπατητική μας ξενάγηση . Η
όμορφη βόλτα μας ξεκινάει από τα Ανάκτορα Hofburg. Το σύμπλεγμα του Hofburg περιλαμβάνει
τα αυτοκρατορικά διαμερίσματα, αρκετά μουσεία, ένα παρεκκλήσι, μία εκκλησία, την Αυστριακή
Εθνική Βιβλιοθήκη, τη Χειμερινή Σχολή Ιππασίας και τα γραφεία του προέδρου της Αυστρίας.
Στη συνέχεια, θα δούμε την Ελληνική γειτονιά με την Εκκλησία της Αγίας Τριάδος, τον Άγιο
Στέφανο, όπου θα θαυμάσουμε την εξωτερική πρόσοψη, την Πλατεία Μάρκτ - Κρήνη
αφιερωμένη στο Γάμο του Ιωσήφ με την Μαρία, την Πλατεία Γκράμπεν με τον μεγαλοπρεπή
στύλο της Πανώλης ή αλλιώς στύλο της Αγίας Τριάδας, ο οποίος απεικονίζει έναν άγιο και έναν
άγγελο που παρακολουθούν την εξόντωση μίας μάγισσας. Η μάγισσα αυτή, στην ουσία, είναι η
πανούκλα. Το μεσημέρι , θα επισκεφτούμε την Κρατική Όπερα, για να ξεναγηθούμε εσωτερικά
και να θαυμάσουμε την εκπληκτική λυρική σκηνή , στην οποία δόθηκαν και δίνονται ακόμη
παραστάσεις των πιο σημαντικών έργων του Μότσαρτ και άλλων Μεγάλων καλλιτεχνών , όπερας
και κλασικής μουσικής. Στη συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ η Βιέννη, πόλη της
Κλασικής μουσικής μας προσφέρει την μοναδική ευκαιρία το βράδυ να παρακολουθήσουμε
προαιρετικά ένα κοντσέρτο με επιλογή των πιο γνωστών έργων των Στράους και Μότσαρτ.

3η Ημέρα | Βιέννη – Προαιρετική εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ.
Πρωινό και αναχώρηση για το μοναδικό «κάστρο αλατιού», το Σάλτσμπουργκ, γενέτειρα του
Μότσαρτ και πόλη μνημείο μιας άλλης ρομαντικής εποχής. Εδώ μπορείτε να περπατήσετε στους
ατέλειωτους πεζόδρομους της παλιάς πόλης. Θα επισκεφτούμε, ακόμη, τους κήπους του
ανακτόρου Mιραμπέλ δίπλα στον ποταμό Salzach. Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά σοκάκια της
πόλης, θα δούμε το σπίτι του Μότσαρτ, το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό της πόλης και το
Αβαείο του Aγ. Πέτρου. Χρόνος ελεύθερος για καφέ και γεύμα στη παλιά πόλη. Όσοι επιθυμούν
μπορούν να ανέβουν στο Κάστρο της παλιάς πόλης και να απολαύσουν την μοναδική θέα της
πόλης. Το απόγευμα αναχώρηση για την επιστροφή μας στη Βιέννη. Άφιξη το βράδυ.
4η Ημέρα | Βιέννη - Μέλκ - Κρέμς - Βαχάου- Πρ. Διασκέδαση Γκρίντσιχ.
Πρωινό. Έπειτα θα επισκεφτούμε το περίφημο μοναστηριακό συγκρότημα του Μελκ με τη
χιλιόχρονη ιστορία, την ανεκτίμητη βιβλιοθήκη των Βενεδικτίνων μοναχών με τα σπάνια βιβλία
και χειρόγραφα, καθώς και μια από τις πιο εντυπωσιακές μπαρόκ εκκλησίες της Κεντρικής
Ευρώπης. Στη συνέχεια, ακολουθώντας τη ροή του Δούναβη θα διασχίσουμε την ειδυλλιακή
κοιλάδα του Βαχάου. Περνώντας από γραφικά χωριά και καλοδιατηρημένους μεσαιωνικούς
οικισμούς, από αμπελώνες και κάστρα θα καταλήξουμε στην πόλη Κρέμες, την αρχαιότερη της
Κάτω Αυστρίας. Περίπατος στο κέντρο και τα μεσαιωνικά σοκάκια της πόλης. Επιστροφή το
απόγευμα στο ξενοδοχείο μας.
5η Ημέρα | Βιέννη - Τελευταίες αγορές - Δάση Μάγιερλινγκ - Πτήση επιστροφής.
Πρωινό και αναχώρηση για τα περίχωρα της Βιέννης, το περίφημο Βιεννέζικο Δάσος. Εκεί, στην
τοποθεσία Μάγιερλινγκ, θα δούμε το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων, γνωστό από
τη θλιβερή ιστορία της αυτοκτονίας του πρίγκιπα Ροδόλφου, τελευταίου διάδοχου του Θρόνου
και της Mαρίας Bετσέρα. Κατόπιν, θα επισκεφθούμε το μοναστήρι του Xαϊλιγκενκρόιτς. Έπειτα
αναχωρούμε για το αεροδρόμιο της Βιέννης και επιβίβαση στο αεροπλάνο για την πτήση της
επιστροφής.
Σημείωση: Στην αναχώρηση 18.12 η εκδρομή στα Δάση Μάγιερλιγκ θα πραγματοποιηθεί τη
2η μέρα και η επίσκεψη στο Σεμπρούν την 1η μέρα του προγράμματος
Το πρόγραμμα της εκδρομής ενδέχεται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τα προτόκολλα
αντιμετώπισης του COVID-19 την περίοδο της εκδρομής.
Προσοχή: H εταιρεία μας , σε αυτό το ταξίδι, δεν δέχεται μη εμβολιασμένους ενήλικες
ταξιδιώτες.

Περιλαμβάνονται
Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή με Aegean Airlines.
Μία χειραποσκευή 8 kg και μία αποσκευή 23 kg ανά άτομο
Πέντε (4) διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία της επιλογής σας όπως αναφέρονται στον αναλυτικό
μας τιμοκατάλογο.
Πρωινό στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά ( στις επιλογές ξενοδοχείων με πρωινό)
Ασφάλεια αστικής ευθύνης .
ΦΠΑ
Δεν περιλαμβάνονται
Πακέτο εκδρομών +50€
Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία, τα οποία πληρώνονται απευθείας από εσάς στο ξενοδοχείο.
Φόροι αεροδρομίου 145€
Συμμετοχή στην προαιρετική εκδρομή Σάλτζμπουργκ 60€, στην προαιρετική εκδρομή στο Μελκ Κρέμς - Βαχάου 40€.
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
Ασφαλιστική κάλυψη για ακύρωση ταξιδίου λόγω ασθένειας COVID19 ( επιστροφή όλου του
ποσού της εκδρομής) 15 €
Ειδική Ασφάλεια από την νόσο Covid-19
Η εταιρεία μας έχει ετοιμάσει ένα πακέτο ασφάλισης ειδικά για την περίοδο των εορτών με
σκοπό να σας προστατέψει από τον Covid-19 και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο
ταξίδι σας.
Σας παροτρύνουμε να κλείσετε την ασφάλειά σας μαζί με την δήλωση συμμετοχής σας στην
εκδρομή. Η ασφάλεια που σας προτείνουμε σας καλύπτει εκτός των άλλων και με τα
ακόλουθα:




Με πλήρη επιστροφή των χρημάτων σας , εάν νοσήσετε πριν την ημέρα αναχώρησης
Σε περίπτωση που αρρωστήσετε από Covid-19 , σας καλύπτει τα έξοδα νοσηλείας,
διαμονής και του κόστους επιστροφής πίσω στη πόλη μας .
Τιμή ασφάλειας κατά άτομο: 15€

Χρήσιμες Πληροφορίες και Παρατηρήσεις :





Μπορείτε να πληρώσετε την εκδρομή σας έως 12 άτοκές δόσεις
Φροντίστε πριν την αναχώρηση σας να λάβετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το
ταξίδι σας από τον πωλητή που σας εξυπηρέτησε
Μην ξεχάσετε πρίν αναχωρήσετε από το σπίτι σας, να ελέγξετε ότι έχετε πάρει μαζί σας ,
όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το ταξίδι σας ( διαβατήριο / ταυτότητα ,
πιστοποιητικά εμβολιασμού , ενημερωτικό εκδρομής κ.λ.π )
Σας προτείνουμε να επιλέγετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας και να υπολογίζετε ότι όσο
πιο κοντά στο κέντρο βρίσκεται το ξενοδοχείο τόσο ακριβότερο είναι . Θα πρέπει λοιπόν
να υπολογίσετε το κόστος μετακίνησης εάν θα έχετε σε μετακινήσεις εκτός
προγράμματος εκδρομής













Προσοχή στις χρεώσεις της κινητής τηλεφωνίας είτε αφορά κλήσεις, είτε
δεδομένα ,καθώς το κόστος είναι υπερβολικά μεγάλο κατά τη διέλευση από Σκόπια και
Σερβία. Συμβουλευτείτε τους παρόχους σας (Comsote,Vodafone,κτλ). Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή VIΒER για δωρεάν κλήσεις μέσω internet
Μπορείτε να κάνετε αγορές και πληρωμές με κάρτες Mastercard και Visa. Για
προμήθειες τραπεζών συμβουλευτείτε την τράπεζα σας.
Ο χρόνος μετάβασης από πόλη σε πόλη είναι πάντα σχετικώς και εξαρτάται από τις
καιρικές συνθήκες ,την κίνηση στο δρόμο και τις καθυστερήσεις στα σύνορα
Στα ξενοδοχεία που προτείνονται με καθέτους, η τιμή αναφέρεται και στα δύο.
Σε περίπτωση που κάποιο ξενοδοχείο δε συγκεντρώσει τις απαραίτητες κρατήσεις ,σας
προτείνεται εφάμιλλο, ώστε ο κόσμος να συγκεντρώνεται σε ένα ή δύο και να
διευκολύνεται η εκτέλεση του προγράμματος των ξεναγήσεων – περιηγήσεων
Οι προαιρετικές δραστηριότητες δεν είναι υποχρεωτικές και αποτελούν απλώς μια
πρόταση και δεν είστε υποχρεωμένοι να συμμετέχετε. Απαιτείται ελάχιστος αριθμός
συμμετοχής για την πραγματοποίηση τους.
Θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικές στάσεις (βάσει σχετικής νομοθεσίας για τα ωράρια
των οδηγών) σε τακτά διαστήματα (ανά 2 μιση ώρες περίπου) για καφέ, φαγητό και
τουαλέτα. Τα σημεία στάσεις είναι τα σύνορα καθώς και μαγαζιά πάνω στο δρόμο.
Δυστυχώς η ποιότητά τους δεν είναι πάντα η καλύτερη. Σε πολλά σημεία ζητούνται 50
λεπτά από τις καθαρίστριες στις τουαλέτες
Για λόγους υγειονομικούς δεν επιτρέπεται η χρήση τουαλέτας στο λεωφορείο, καθώς δεν
είναι δυνατή η απολύμανση της κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και αποτελεί εστία
μολύνσεων.
Οι εκδρομείς οφείλουν να προσαρμοστούν στους υγειονομικούς κανόνες της χώρας που
επισκεπτόμαστε και να φέρουν τα απαιτούμενα έγγραφα. Το γραφείο λειτουργεί μόνο
συμβουλευτικά.

