
 

 ΚΡΗΤΗ “Η Λεβεντογέννα”     

    8 ΗΜΕΡΕΣ (7νύχτες)  21 - 28/08/22 

ΜΕ ΔΙΑΜΟΝΗ  ΧΑΝΙΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 

ΠΛΗΡΕΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΜΕ ΟΣΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 

Απέραντες ονειρεμένες παραλίες, ενετικές παλιές πόλεις, κάστρα και φοινικοδάση, άγρια φαράγγια 

και μοναδικοί αρχαιολογικοί χώροι, απέραντη φιλοξενία και παραδοσιακές συνταγές που δεν έμειναν 

ποτέ στο χρονοντούλαπο, αλλά σκαρφαλώνουν στην κορυφή της πιο υγιεινής μεσογειακής δίαιτας . Η 

Κρήτη, το μεγαλύτερο νησί της χώρας, δεν είναι τυχαία ένας από τους πιο διάσημους τουριστικούς 

προορισμούς του κόσμου. Στην Κρήτη θα βρείτε ότι κι αν ζητήσετε. Παραδοσιακό χρώμα στα εδώ και 

χρόνια απαράλλακτα χωριά της ενδοχώρας, όπου οι sui generis Κρητικοί διατηρούν ευλαβικά τις 

παραδόσεις αλλά και τις χαρακτηριστικές κρητικές ενδυματολογικές πινελιές τους. Κοσμοπολιτισμός, 

πολυτέλεια και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τα ωραιότερα 

θέρετρα της Μεσογείου (Ελούντα, Άγιος Νικόλαος, Λιμένας Χερσονήσου). Ονειρεμένοι λαβύρινθοι με 

εξαίσια αρχιτεκτονικά δείγματα της ενετοκρατίας και της τουρκοκρατίας στις παλιές πόλεις και στα 

λιμάνια των Χανίων και του Ρεθύμνου. Μια ιδιαίτερη εκδρομή που θα ικανοποιήσει όλα σας τα 

ενδιαφέροντα.. Απλά μην τη χάσετε!!!! 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

Ημέρα 1η  :  ΠΑΤΡΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ - ΠΛΟΙΟ – ΣΟΥΔΑ – ΑΚΡΩΤΗΡΙ - ΧΑΝΙΑ:   Συγκέντρωση ώρα 05:00 πρωινή και 

αναχώρηση για το λιμάνι του Πειραιά.  Επιβίβαση στο πλοίο, απόπλους ώρα 10:00 σαλπάρουμε για τη μεγαλόνησο. 

Απολαύστε τις ανέσεις του πλοίου, επισκεφτείτε τα καταστήματα για συμφέρουσες αγορές, γευματίστε με γεύσεις 

από την κρητική κουζίνα. Μετά από ταξίδι 6 περίπου ωρών φτάνουμε στο λιμάνι της Σούδας. Άφιξη, αποβίβαση και 

ξεκινούμε την γνωριμία μας με τη Μεγαλόνησο από το Ακρωτήρι και τον λόφο του Προφήτη Ηλία, όπου βρίσκονται 

οι τάφοι των Ελευθερίου & Σοφοκλή Βενιζέλου και το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία, στρατηγείο επαναστατών το 

1898 με την υπέροχη πανοραμική θέα της πόλης των Χανίων. Επίσκεψη, φωτογραφίες και περνώντας από το 

αριστοκρατικό προάστιο Χαλεπα θα δούμε το παλάτι του πρίγκιπα Γεωργίου, το σπίτι του Βενιζέλου και τον 

μοναδικό Ρωσικό ναό στην Ελλάδα αυτόν της Μαγδαληνής. Τακτοποίηση στο κεντρικότατο ξενοδοχείο μας, πρώτη 

γνωριμία με τη παλιά πόλη των Χανίων και το Ενετικό λιμάνι. Διαν/ση.    

Ημέρα 2η : ΜΑΛΕΜΕ – ΜΟΝΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ - ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ:   Πρωινό και ώρα 09:00π.μ. αναχώρηση με 

δυτική παραλιακή κατεύθυνση και περνώντας από την τουριστική ζώνη των Χανίων Αγία Μαρίνα – Πλατανιά θα 

φτάσουμε στο Μάλεμε όπου διεξήχθη η Μάχη της Κρήτης κατά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο που έμελε να αλλάξει τον 

ρου του πολέμου. Σύντομη επίσκεψη και συνεχίζουμε για το Κολυμπάρι, με επίσκεψη στην ιστορική Μονή 

Παναγίας Οδηγήτριας 8ου αιώνα, η οποία συμμετείχε ανά τους αιώνες στη διαμόρφωση της ιστορίας του νησιού 



 

 

Καθώς ήταν πάντα εστία αντίστασης σε όλους τους κατακτητές γι’ αυτό και καταστράφηκε πολλές φορές . Έχει 

προσφέρει επίσης πολλά στην τοπική κοινωνία και κοντά της βρίσκεται και η Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης. 

Επίσκεψη και συνεχίζουμε για την μαγευτική παραλία της Φαλάσαρνας από τις διασημότερες της Κρήτης. Εδώ θα 

απολαύσουμε το μπάνιο μας και πρόχειρο φαγητό στα αναψυκτήρια της παραλίας. Αργά το μεσημέρι αναχώρηση 

για επιστροφή στη πόλη των Χανίων και το ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα σας ελεύθερο για εξερεύνηση της παλιάς 

πόλης , επίσκεψη στο Αρχαιολογικό ή το Ναυτικό μουσείο, την Δημοτική αγορά ή γιατί όχι μία βόλτα με τρενάκι ! Το 

βράδυ γευτείτε τις ξεχωριστές γεύσεις της Κρητικής κουζίνας με τη συνοδεία μιας τσικουδιάς. Διαν/ση.  

Ημέρα 3η : ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ – ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΑΓΓΙ – ΜΟΝΗ ΠΡΕΒΕΛΗΣ – ΠΛΑΚΙΑΣ – ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΥ – 

ΡΕΘΥΜΝΟ Πλούσια σε ενδιαφέροντα και επισκέψεις η σημερινή μας μέρα. Πρωινό και ώρα 08:30πμ. Αναχώρηση 

για τη μοναδική λίμνη της Κρήτης , την ειδυλλιακή λίμνη Κουρνά, όπου θα έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεση μας για 

φωτογραφίες και καφεδάκι πριν να διασχίζουμε κάθετα το νομό Ρεθύμνης για να βρεθούμε στην ιστορική Μονή 

Πρέβελη. Στη διαδρομή μας θα περάσουμε από τους Αρμένους, το Κοξαρέ και το Κουρταλιώτικο  Φαράγγι , το 

οποίο οφείλει το όνομα του σύμφωνα με την παράδοση στα παράξενα σφυρίγματα που δημιουργεί ο δυνατός 

άνεμος όταν φυσά περνώντας ανάμεσα από τα κοιλώματα των βράχων και το διασχίζει ο Κουρταλιώτης ποταμός ο 

οποίος εκβάλει στο Λιβυκό πέλαγος, δημιουργώντας ένα ειδυλλιακό τοπίο με συστάδες από φοίνικες του 

Θεόφραστου κοντά στη Μονή Πρέβελη. Η ιστορική μονή , την οποία θα επισκεφθούμε , παίρνει το όνομα της από 

τον Ακάκιο Πρέβελη , ανακαινιστή της μονής το 1670, απόγονο της μεγάλης οικογένειας των Καλέργηδων που 

μεσουρανούσε στη Κρήτη την περίοδο της Ενετοκρατίας. Η μονή έχει συνδέσει το όνομα της με την συμμετοχή των 

μοναχών της στους εκάστοτε απελευθερωτικούς αγώνες της Κρήτης, γεγονός που πλήρωσε με πολλές καταστροφές. 

Επίσκεψη, φωτογραφίες και κατόπιν θα απολαύσουμε το μπάνιο μας στα νερά του Λιβυκού , στον Πλακιά. Αργά το 

μεσημέρι αναχώρηση για την ιστορική Μονή Αρκαδίου και το  απόγευμα μας θα το αφιερώσουμε στη γνωριμία μας 

με το γραφικό Ρέθυμνο με το μικρό Ενετικό λιμανάκι, το κάστρο Φορτέζα, τη Βενετσιάνικη ρυμοτομία και τις 

κρήνες, εκκλησίες δίπλα σε μιναρέδες και τοξωτά περάσματα. Παραμονή 3 ώρες περίπου για βόλτες , 

φωτογραφίες, καφεδάκι. Το βραδάκι επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, διαν/ση.  

Ημέρα 4η : ΦΟΔΕΛΕ – ΚΝΩΣΟΣ – ΜΟΥΣΕΙΟ & ΠΟΛΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πρωινό και ώρα 08:00π.μ. αναχώρηση με 

ανατολική κατεύθυνση για το όμορφο χωριό Φόδελε , πατρίδα του μεγάλου ζωγράφου Δομίνικου Θεοτοκόπουλου 

(Ελ Γκρέκο), που βρίσκεται στα όρια των νομών Ρεθύμνου – Ηρακλείου σε κατάφυτη με πορτοκαλεώνες περιοχή, 

ένα ποταμάκι να το διασχίζει και μικρομαγαζάκια στα οποία οι γυναίκες του χωριού πωλούν τα εργόχειρα τους.  

Λίγο έξω από το χωριό (800μ. περίπου) βρίσκεται το σπίτι όπου γεννήθηκε ο μεγάλος ζωγράφος της Αναγέννησης , 

που λειτουργεί σαν μουσείο με αντίγραφα των πιο σημαντικών έργων του. Καφεδάκι και επίσκεψη στο μουσείο για 

όσους το επιθυμούν και κατόπιν αναχώρηση για τα παλάτια της Κνωσού όπου περιδιαβαίνοντας την αρχαία πόλη 

με τον ξεναγό μας, θα ζήσουμε τον μύθο του Μίνωα , του Δαίδαλου , του Θησέα και του Μινώταυρου ξετυλίγοντας 

την ιστορία του Μινωικού πολιτισμού.  Συνεχίζουμε με επίσκεψη στον τάφο του μεγάλου μας συγγραφέα Νίκου 

Καζαντζάκη , πάνω στα Ενετικά τείχη (Προμαχώνα Μαρτινέγκο), ακολουθεί περιήγηση, ξενάγηση της πόλης του 

Ηρακλείου (Λότζια , Λιοντάρια, Άγιος Μάρκος) και φυσικά ξενάγηση στο σημαντικό Αρχαιολογικό μουσείο που 

θεωρείται από τα σημαντικότερα σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς φιλοξενεί τα ευρήματα της Κνωσού , το δίσκο της 

Φαιστού αλλά και ευρήματα από όλη τη Κρήτη σε όλες τις ιστορικές περιόδους του νησιού. Το μεσημέρι 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, φαγητό , λίγη ξεκούραση και το απόγευμα βόλτες στη πόλη του Ηρακλείου. Το 

βράδυ (προαιρετικά) Κρητική βραδιά με γλέντι , τσικουδιά, χορούς , διαν/ση.  

Ημέρα 5η : ΓΟΡΤΥΝΑ – ΦΑΙΣΤΟΣ – ΜΟΝΗ ΚΑΛΥΒΙΑΝΗΣ – ΜΑΤΑΛΑ – ΑΝΩΓΕΙΑ Πρωινό και ώρα 08.30 αναχώρηση 

και διασχίζοντας κάθετα το νησί και τον νομό Ηρακλείου θα βρεθούμε στην εύφορη κοιλάδα της Μεσαράς, μια 

περιοχή η οποία είναι γνωστή όχι μόνο για τα προϊόντα που παράγει αλλά και γιατί σε αυτήν βρίσκονται σημαντικές 

αρχαίες πόλεις αλλά και τα γνωστά σε όλους μας Μάταλα όπου την δεκαετία του 60 ήταν τόπος συγκέντρωσης των 

χίπις. Πρώτη στάση για σύντομη επίσκεψη στην αρχαία Γόρτυνα στην οποία είναι χαραγμένος ο νόμος της Γόρτυνας 

5ου π.χ. αιώνα νομικό κείμενο μεγάλης αξίας με διατάξεις αστικού & οικογενειακού δικαίου σε αρχαία κρητική 

διάλεκτο.   

 



 

 

Συνεχίζουμε με επίσκεψη σε ένα από τα πιο γνωστά και μεγάλα μοναστήρια της Κρήτης την γυναικεία ιερά μονή της 

Παναγίας της Καλυβιανής η οποία στεγάζει ορφανοτροφείο, γηροκομείο, εργαστήρια – σχολές υφαντικής και ειδών 

κρητικής λαϊκής τέχνης, σχολή οικοκυρικής, ραπτικής και άλλα.  Κατόπιν θα περάσουμε από την αρχαία Φαιστό το 

δεύτερο Μινωικό ανάκτορο της Κρήτης, στην οποία θα έχουμε 45 περίπου λεπτά στάση για όσους θέλουν να 

κάνουν μια σύντομη επίσκεψη για να βρεθούμε το μεσημεράκι στις ακτές του Λιβυκού και τα Μάταλα. Χρόνος .  

Αργά το μεσημέρι επιστροφή στο ξεν/χείο μας, φαγητό,  λίγη ξεκούραση και το απογευματάκι θα ανηφορίσουμε 

στις πλαγιές του Ψηλορείτη για να βρεθούμε στα Ανώγεια την πατρίδα του Νίκου Ξυλούρη.   Ένα παραδοσιακό 

κρητικό χωριό που είναι γνωστό για τα υφαντά του.  Βόλτα, τσικουδιά, φωτογραφίες …και αντικριστό. Το βράδυ 

επιστροφή στο ξεν/χείο μας, διαν/υση. 

Ημέρα 6η : ΕΝΥΔΡΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ – ΕΛΟΥΝΤΑ – ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Πρωινό και άλλη μία 

συναρπαστική ημέρα στη Μεγαλόνησο ξεκινά. Ώρα 08:30 αναχώρηση για να εξερευνήσουμε την όμορφη Ανατολική 

Κρήτη. Πρώτος σταθμός μας το ενδιαφέρον Ενυδρείο, που βρίσκεται στις Γουβες (πρώην Αμερικανική βάση). Ένας 

υπέροχος θαλάσσιος κόσμος που αξίζει να γνωρίσουμε (έξοδα εξ ιδίων). Στη συνέχεια θα περάσουμε από τα 

πολύβουα θέρετρα της Χερσονήσου και των Μαλίων για να βρεθούμε στην κοσμοπολίτικη Ελούντα που μας είναι 

γνωστή για τους διάσημους επισκέπτες και τα πολυτελή ξενοδοχεία. Από εδώ με καραβάκι (προαιρετικά) θα 

επισκεφθούμε την Σπιναλόγκα, τόπος κατοικίας λεπρών έως το 1950 που μας έγινε γνωστό από την σειρά των 

«Νησί». Επίσκεψη και επιστροφή στην Ελούντα για μπάνιο και φαγητό. Απογευματινό καφέ και βόλτες στην 

γραφική πρωτεύουσα   του νομού Λασιθίου , Άγιος Νικόλαος με τη ειδυλλιακή λίμνη και αναχώρηση το απόγευμα 

για τη νύμφη του Λιβυκού , την Ιεράπετρα. Τακτοποίηση και πρώτη βόλτα στον πεζόδρομο της παραλίας με τα καφέ 

και τα ταβερνάκια.  Δείπνο,  διαν/ση.  

Ημέρα 7η : ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ – ΜΑΚΡΥ ΓΥΑΛΟ – ΣΗΤΕΙΑ – ΜΟΝΗ ΤΟΠΛΟΥ – ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ ΒΑΪ   Πρωινό και ώρα 08.30 

αναχώρηση για το ανατολικότερο άκρο της Κρήτης το περίφημο Φοινικόδασος Βάϊ το μοναδικό στην Ελλάδα.  Στην 

διαδρομή μας θα απολαύσουμε όμορφους κολπίσκους και γραφικά χωριουδάκια μιας και αυτή η περιοχή δεν έχει 

αλλοτριωθεί πλήρως από τις ορδές των τουριστών. Πρώτη στάση στην γραφική πόλη της Σητείας την πατρίδα του 

Βιτσέντζου Κορνάρου που θυμίζει άλλες εποχές με τα μαγαζάκια, τα παραδοσιακά παντοπωλεία και τα ταβερνάκια  

& καφέ γύρω από το λιμάνι. Παραμονή  1 ώρα και 30 λεπτά περίπου για βόλτα, καφέ και επίσκεψη στην πολιούχο 

Αγία Αικατερίνη ή το ενδιαφέρον αρχαιολογικό μουσείο. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στην ιστορική Μονή Τοπλού από 

τις πλουσιότερες και μεγαλύτερες της Κρήτης με την ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική και το σημαντικό μουσείο.   

Χρόνος για επίσκεψη στην ενδιαφέρουσα συλλογή βυζαντινών εικόνων με  έργα σημαντικών καλλιτεχνών της 

κρητικής σχολής, το μουσείο και την έκθεση της Μονής πριν συνεχίσουμε για το ειδυλλιακό φοινικόδασος Βάϊ όπου 

θα έχουμε στην διάθεση μας 3 ώρες περίπου για μπάνιο, φωτογραφίες, φαγητό.  Στην επιστροφή στο ξενοδοχείο 

μας, απογευματινό καφεδάκι στο γραφικό λιμανάκι του Μακρύ Γυαλού.   Διαν/ση.  

Ημέρα 8η:  ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΠΑΤΡΑ Πρωινό και ώρα 07:15 αναχώρηση για το λιμάνι του Ηρακλείου. 

Επιβίβαση στο πλοίο και απόπλους  11:00 για Πειραιά. Στο ταξίδι της επιστροφής θα μας συνοδεύουν οι όμορφες 

εικόνες, η ιστορία και η φιλοξενία των ανθρώπων της Μεγαλονήσου. Άφιξη το απογευματάκι 18:00, αποβίβαση  και 

επιστροφή στην πόλη μας με ενδιάμεση στάση καθ’ οδόν. 

ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 

 

Σημείωση! Η σειρά των επισκέψεων μπορεί να αλλάξει χωρίς παραλήψεις 

 

 

 

 

 



ΕΞΥΠΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ: Τιμή συμμετοχής ανά άτομο σε δίκλινο 

δωμάτιο για κρατήσεις με προκαταβολή έως 20/07: 570,00€  

 

Τιμή συμμετοχής κατά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο από 21/07: 

590,οο€ 
 

Επιπλέον χρέωση μονόκλινου εφόσον υπάρχει διαθέσιμο : 185,00€ 

 

 

ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 

 Όλες οι μεταφορές & περιηγήσεις με το πούλμαν σύμφωνα με το 

πρόγραμμα 

 Τα ναυτιλιακά εισιτήρια  επιβατών Πειραιά - Χανιά ημερήσιο 

δρομολόγιο σε αριθμημένο αεροπορικό κάθισμα με την Anek Lines 

 Τα ναυτιλιακά εισιτήρια  επιβατών Ηράκλειο - Πειραιά ημερήσιο 

δρομολόγιο σε οικονομική θέση με τα ταχύπλοα πλοία των 

Μινωικών Γραμμών 

 Εισιτήρια πλοίου για το πούλμαν  Πειραιά – Χανιά & Ηράκλειο - 

Πειραιά 

 Τρεις (3) διαν/σεις στα Χανιά σε κεντρικό 3* ξεν/χείο στη πόλη των 

Χανίων  

 Δύο (2) διαν/σεις στο Ηράκλειο σε καλό 3* ξεν/χείο στην Αμουδαρά 

Ηρακλείου  

 Δύο (2) διαν/σεις στην Ιεράπετρα σε κεντρικό 3* Superior ξεν/χείο  

 Επτά (7) πρωινά σε μπουφέ  

 Δύο (2) γεύματα στο Ηράκλειο και δύο (2) δείπνα στην Ιεράπετρα  

 Διπλωματούχο ξεναγό στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού ,  πόλη  

& μουσείο Ηρακλείου 

 Έμπειρος συνοδός του γραφείου με καταγωγή από την Κρήτη και 

εξειδικευμένη ξενάγηση  σε όλο το νησί 

 Φ.Π.Α 24% 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 Ενημερωτικά έντυπα  

 



Δεν περιλαμβάνει:  Εισόδους μουσείων, χώρων, ποτά κατά τη διάρκεια των γευμάτων - δείπνων, 

οτιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόμενο όπως το πέρασμα στο νησάκι Σπιναλόγκα ή την Κρητική βραδιά, 

τους φόρους διαμονής στα ξεν/χεία  και γενικώς ότι ρητά δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τα 

παρακάτω :  

Η επικύρωση των θέσεων γίνεται μόνο κατόπιν προκαταβολής ποσού 200,οο€ 

τουλάχιστον κατ’ άτομο σε μετρητά ή απευθείας κατάθεση του ποσού στους 

τραπεζικούς λογαριασμούς του γραφείου των τραπεζών ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ALPHA BANK  

 Η εξόφληση θα πρέπει να γίνει έως  12/08/22 υποχρεωτικά είτε με μετρητά 

είτε με πιστωτική – χρεωστική κάρτα διότι σύμφωνα με το νέο φορολογικό κώδικα τα 

πάντα θα πρέπει να φαίνονται προεξοφλημένα . Πέραν από αυτή την ημερομηνία δεν 

δεχόμαστε κάρτες χρεωστικές ή πιστωτικές ή πληρωμές μέσω e-banking άλλων 

τραπεζών καθαρά για διαδικαστικούς λόγους  

 

Θα πρέπει να κατανοείτε και να προβαίνετε σε έγκαιρες κρατήσεις μέχρι την προκαθορισμένη αναγραφόμενη 

ημερομηνία διότι μας δίδεται  από τα ξεν/χεία  και τις ναυτιλιακές  ιδιαίτερα στις περιόδου όπου υπάρχει αυξημένη 

κίνηση αντίστοιχα option ημερομηνία  στην οποία θα πρέπει να κάνουμε οριστική επιβεβαίωση για την επικύρωση των 

δωματίων & των εισιτηρίων με χρήματα. Φυσικά όπως καταλαβαίνεται το Γραφείο δεν έχει ιδιόκτητα ξεν/χεία & πλοία 

για να μπορεί να τροποποιεί τους όρους όπως αυτό θέλει και γι αυτό σας παρακαλούμε ιδιαίτερα να κατανοείτε και να 

συμμερίζεστε τον λόγο για τον οποίο σας αναφέρουμε συγκεκριμένη προθεσμία συμμετοχών. Διαφορετικά 

αναγκαζόμαστε να ακυρώνουμε τις εκδρομές με αποτέλεσμα όταν αποφασίσετε να προβείτε σε κράτηση να είναι ήδη 

αργά για την εξασφάλιση  ναυτιλιακών & δωματίων σε καλά ξεν/χεία . Ο αριθμός θέσεων στο πούλμαν καθορίζεται με 

βάση την σειρά που δηλώνεται την συμμετοχή σας.  

Το Γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος εφόσον χωρίς βέβαια παραλήψεις. Σε περίπτωση 

επίσημης αύξησης  φόρων ή ναυτιλιακών ναύλων ή γενικότερα οποιαδήποτε αύξηση που θα επιφέρει αλλαγές 

αυτομάτως θα υπάρξει αλλαγή στις τιμές - αναπροσαρμογή και σε κάθε περίπτωση θα επιβαρύνει τον ταξιδιώτη. 

 

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ : Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα ξενοδοχεία καθώς και οι Ναυτιλιακές εταιρείες πλέον 

προπληρώνονται από το γραφείο και δεν δέχονται ακύρωση για κανένα λόγο (ακόμη και υγείας ) γι’ 

αυτό και σας παραθέτουμε παρακάτω τι ισχύει σε περιπτώσεις ακύρωσης 

  

 Για ακύρωση από 28/7 έως 12/8/22 υπάρχει κράτηση της προκαταβολής 
200,οο€ κατ’ άτομο 

 Για ακύρωση από 13/08/22  έως και την ημέρα της αναχώρησης της 
εκδρομής υπάρχουν ακυρωτικά 100% ακόμα και για λόγους υγείας και θα 

πρέπει να καταβληθεί στο γραφείο εξολοκλήρου το ποσό συμμετοχής εκτός 
αν ο ίδιος ο πελάτης αντικαταστήσει την θέση με άλλο άτομο.   

 

Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε οργανωμένη εκδρομή του Γραφείου μας σημαίνει ταυτόχρονα χωρίς 

επιφύλαξη την αποδοχή των όρων συμμετοχής και των γενικών παρατηρήσεων που ισχύουν για τα 

οργανωμένα ταξίδια και σας συνιστούμε να ενημερώνεστε από το γραφείο μας ή στο site μας 

www.georgadastravel.gr ώστε να είστε γνώστες του τι ισχύει με βάση την τουριστική νομοθεσία. 

 

Διεύθυνση : Φιλοποίμενος 12 (1ος όροφος) – Τηλέφωνα : 2610221947 & 274807 

Site: www.georgadastravel.gr – Mail: info@georgadastravel.gr 

http://www.georgadastravel.gr/

