
 

         

Διεύθυνση : Φιλοποίμενος 12 (1ος όροφος) Πάτρα 

Τηλέφωνα : 2610221947 & 274807 
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ΑΙΓΥΠΤΟΣ «Η Χώρα των Φαραώ» 

10ΗΜΕΡΗ : 7 ΕΩΣ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 

ΚΑΪΡΟ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ – ΣΙΝΑ & ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΝΕΙΛΟΥ 

 

ΠΛΗΡΕΣ 10ΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΕΣ 

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ & ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

   

 
 

Ένα ταξίδι ζωής πίσω στον χρόνο με εντυπωσιακά μνημεία , ιστορικό πλούτο, 

μυθικούς θησαυρούς, την ιδιαίτερη κουλτούρα των Αιγύπτιων , πολυτέλεια και 

χαλάρωση αλλά και την φυσική ομορφιά της χώρας, είναι λίγα μόλις από αυτά 

που μπορεί κάποιος να ανακαλύψει όταν επισκέπτεται τη χώρα των Αρχαίων 

Φαραώ και του Νείλου! Ελάτε να σας γνωρίσουμε την ξεχωριστή αυτή χώρα με 

ένα πλούσιο πρόγραμμα, πολυτελείς υπηρεσίες χωρίς κρυφές χρεώσεις.  
  

mailto:info@georgadastravel.gr


Ημέρα 1η : ΠΑΤΡΑ – ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ – ΚΑΪΡΟ Συγκέντρωση και αναχώρηση από Πάτρα ώρα 1:30 

νυχτερινή για Ελ. Βενιζέλος. Άφιξη, παράδοση αποσκευών, χρόνος για καφεδάκι και ψώνια στα Duty 

Free. Ώρα 07:10 μ.μ. πτήση για Κάϊρο (διάρκεια πτήσης περίπου 2 ώρες). Άφιξη 08:05 τοπική ώρα, 

έλεγχος διαβατηρίων, παραλαβή αποσκευών, συνάντηση με τον συνεργάτη μας, έκδοση visas και 

ξεκινάμε την γνωριμία μας με το «Παρίσι της Ανατολής» Θα περάσουμε από την Ηλιούπολη από τις πιο 

όμορφες περιοχές του Καίρου και θα κατευθυνθούμε προς το Χριστιανικό Κάιρο, μέρος της παλιάς πόλης 

όπου βρίσκονται εκκλησίες και ήταν το Προπύργιο του Χριστιανισμού στην Αίγυπτο. Εδώ βρίσκεται και 

το «Φρούριο της Βαβυλώνας» με την Ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου (Ροτόντα) όπου 

φυλακίστηκε ο Άγιος Γεώργιος. Εδώ επίσης βρίσκεται το μέρος όπου διέμενε η Αγία Οικογένεια κατά την 

φυγή στην Αίγυπτο καθώς και το Ελληνικό νεκροταφείο. Επίσκεψη, ξενάγηση και κατόπιν συνεχίζουμε 

με τα Ελληνικά σχολεία, πρώτη πανοραμική βόλτα με το λεωφορείο όπου θα δούμε το ιστορικό κέντρο 

και την αρχιτεκτονική της πόλης, στάση για γεύμα και κατόπιν τακτοποίηση στο ξεν/χείο μας (κεντρικό), 

ξεκούραση. Για το βράδυ η πρότασή μας είναι (προαιρετικά) μία δίωρη μίνι κρουαζιέρα στον Νείλο με 

χορό της κοιλιάς και Δερβίση για να απολαύσουμε την μαγική εικόνα του φωτισμένου Καϊρου ή 

ελεύθερος χρόνος για  βόλτα γύρω από το ξεν/χείο μας. Διαν/ση. 

 

Ημέρα 2η: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ  Πρωινό και ολοήμερη εκδρομή στην Αλεξάνδρεια. Φτάνοντας θα 

περάσουμε από την Ελληνική παροικία, θα δούμε το Αβερώφειο Ελληνικό σχολείο , το Ελληνικό 

προξενείο, θα συνεχίσουμε με την παραλία της Αλεξάνδρειας την περίφημη Κορνίς (μία από τις 

μεγαλύτερες της Μεσογείου με 20χλμ μήκος) που καταλήγει εκεί όπου βρισκόταν ο Φάρος της 

Αλεξάνδρειας και σήμερα το φρούριο Κάιτ Μπάι. Ακόμη θα επισκεφθούμε το σπίτι του Αλεξανδρινού 

ποιητή μας Καβάφη, τον Άγιο Σάββα (όπου βρίσκεται η πέτρα αποτομής της κεφαλή της Αγ. 

Αικατερίνης) και το Πατριαρχείο. Θα γευματίσουμε σε ένα τοπικό παραδοσιακό εστιατόριο, θα 

συνεχίσουμε με την περίφημη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και θα 

τελειώσουμε την εκδρομή μας στη πόλη του Μεγάλου Αλεξάνδρου με επίσκεψη στα θερινά ανάκτορα 

του βασιλεία Φαρούκ με τους περίφημους κήπους της Μοντάζα. Επιστροφή στο Κάϊρο και το ξενοδοχείο 

μας, διαν/ση.  

 

Ημέρα 3η: ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΚΑΪΡΟΥ – ΜΟΥΣΕΙΟ - ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ – ΧΑΝ ΕΛ ΧΑΛΙΛΙ Πρωινό και ξεκινάμε 

τη γνωριμία μας με την πρωτεύουσα της Αιγύπτου επισκεπτόμενοι το σημαντικό αρχαιολογικό μουσείο 

με τα Φαραωνικά αριστουργήματα και τους θησαυρούς του Τουτ – Ανχ – Αμόν. Θα συνεχίσουμε με τις 

πυραμίδες της Γκίζας ένα από τα επτά θαύματα του κόσμου και την πελώρια αινιγματική Σφίγγα , θα 

επισκεφθούμε εργαστήριο αρωμάτων – παπύρων και γεύμα σε παραδοσιακό εστιατόριο. Στη συνέχεια 

θα βρεθούμε στο φημισμένο ανατολίτικο παζάρι Χαν Ελ Χαλίλι. Υφάσματα, μπακίρια, δερμάτινα, χρυσός, 

ασήμι, χαλκός, κοσμήματα και τόσα άλλα είδη μέσα στην πραγματικά παραδοσιακή αραβική ατμόσφαιρα 

του «σούκ» όπου μπορείτε να επιδοθείτε σε παζάρια για αγορές ή να απολαύσετε ένα καφέ και ναργιλέ 

στο πιο παλιό καφενείο του Καίρου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο , διαν/ση.    

 

Ημέρα 4η: ΣΙΝΑ – ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Πρωινό και αναχώρηση οδικώς για τη χερσόνησο του Σινά. 

Περνώντας την διώρυγα του Σουέζ που ενώνει την Μεσόγειο με την Ερυθρά Θάλασσα και 

ακολουθώντας μία όμορφη διαδρομή μέσα από ερήμους και οάσεις, θα φτάσουμε στην Φαράν όπου 

βρίσκεται η ομώνυμη γυναικεία Μονή στην οποία θα κάνουμε σύντομη στάση για επίσκεψη πριν 

φτάσουμε στην Αγία Αικατερίνη. Η Μονή της Αγίας Αικατερίνης είναι χτισμένη στη θέση της βιβλικής 

φλεγόμενης βάτου στους πρόποδες του όρους Σινά όπου ο Μωυσής έλαβε τις δέκα εντολές και αποτελεί 

κέντρο του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας εδώ και αιώνες. Τακτοποίηση, ξεκούραση, δείπνο, διαν/ση.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όσοι επιθυμούν να ανέβουν στην Αγία Κορυφή θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με 

κατάλληλα παπούτσια, φακό, νερό και να μην έχουν σοβαρό πρόβλημα υγείας (π.χ. καρδιά – 

αναπνευστικό – κινητικό). Είναι περίπου 3 ώρες η ανάβαση και 3 ώρες η κατάβαση με τη βοήθεια και 

συνοδεία ντόπιων Βεδουίνων (έξοδα εξ ιδίων) .  

 



 

Επίσης πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν ότι στο Σινά δεν υπάρχουν πολυτέλειες. Τα δωμάτια είναι απλά και 

διαθέτουν τα απαραίτητα. Εκείνο όμως που βιώνει ο επισκέπτης σε αυτό το μυστηριακό μέρος είναι 

εμπειρία και ανεκτίμητη. 

 

Ημέρα 5η: ΣΙΝΑ – ΚΑΪΡΟ Παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας πρωινό και ξενάγηση από τους 

μοναχούς για να μάθουμε την μακραίωνη και σημαντική ιστορία της. Θα δούμε τον Ναό που είναι 

βυζαντινού ρυθμού και χτίστηκε το 527μ. Χ. από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό , την περίφημη 

πινακοθήκη με τις βυζαντινές εικόνες, την βιβλιοθήκη με τα παλιά και σπάνια χειρόγραφα και τους 

άλλους θησαυρούς της Μονής που περιβάλλεται από ψηλά τείχη ύψους 11 μέτρων. Κατόπιν αναχώρηση 

για επιστροφή στο Κάϊρο με γεύμα καθ’ οδόν . Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, διαν/ση. 

   

Ημέρα 6η: ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ & ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΟΥΑΝ Πρωινό και νωρίς το πρωί μεταφορά στο 

αεροδρόμιο και εσωτερική πτήση για Ασουάν. Το γραφικό Ασουαν 700χλμ από το Κάϊρο κοντά στα 

σύνορα με το Σουδάν μας υποδέχεται. Η διαφορετική εμφάνιση των κατοίκων, η τραγουδιστή διάλεκτος 

της γλώσσας, η περισσότερο αφρικανική παρά αραβική μουσική των τυμπάνων, το τοπίο που αλλάζει, 

δεν θα περάσουν απαρατήρητα από ένα έμπειρο ταξιδιώτη. Μεταφορά , τακτοποίηση στο 

κρουαζιερόπλοιο και ξεκινάμε την ξενάγηση μας για να γνωρίσουμε την περιοχή του Ασουάν. Περνώντας 

από το παλιό φράγμα θα δούμε τα αρχαία ορυχεία γρανίτη με τον ημιτελή οβελίσκο μήκους 41 μέτρα. 

Ύστερα με πλοιάρια θα πλεύσουμε στο νησί Φιλαή στο ξακουστό ναό της Ίσιδας με τα εντυπωσιακά 

τέμπλα, τα αγάλματα, τα μυστικά θυσιαστήρια των ιερέων, τους κίονες των παπύρων και τις 

διφορούμενες τοιχογραφίες. Θα δούμε επίσης το Μέγα Φράγμα που ρυθμίζει τη ροή του Νείλου. Με 

φελούκες (προαιρετικά) θα περάσουμε γύρω από την Ελεφαντίνη και γύρω από το νησί Κίτσεντεε με 

τον πανέμορφο βοτανικό κήπο, θα επισκεφθούμε ένα χωριό Ιθαγενών και επιστροφή στο 

κρουαζιερόπλοιο. Γεύμα – δείπνο και διαν/ση στο κρουαζιερόπλοιο.  

 

Ημέρα 7η: ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ (ΚΟΜΟΜΠΟ – ΕΝΤΦΟΥ – ΕΣΝΑ)  Το πλοίο μας κυλά στα γαλήνια νερά 

του «Θεού Νείλου» και εμείς απολαμβάνουμε το πρωινό μας και τις υπέροχες εικόνες. Καθώς το πλοίο 

απομακρύνεται από την Νουβία με κατεύθυνση προς το Λούξορ, τις αμμώδεις ακτές με την ήρεμη 

μονοτονία διαδέχονται τα κλιμακωτά καταπράσινα επίπεδα της καλλιεργημένης γης. Στο Κομόμπο θα 

επισκεφθούμε τον ναό του θεού κροκόδειλου Σόμπεκ και του θεού γερακιού  Χορόερις  που θα σας 

θυμίσει φευγαλέα την Ακρόπολη. Στο Εντφού με άμαξες θα δούμε τον ναό του Ώρου, του ηλιακού 

θεού, προστάτη των Φαραώ με τον τεράστιο πυλώνα όπου γινόταν κάθε χρόνο η τελετή της Ένωσης με 

τον δίσκο των Φαραώ. Αργά τη νύχτα θα περάσουμε από το « κλειδί του Νείλου» το φράγμα της Έσνα 

το σημείο που αλλάζει η στάθμη του ποταμού. Πρωινό – γεύμα – δείπνο και διαν/ση στο 

κρουαζιερόπλοιο.  

 

Ημέρα 8η: ΛΟΥΞΟΡ (ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ – ΚΟΙΛΑΔΑ ΒΑΣΙΛΕΩΝ) Άφιξη στο Λούξορ στην Άνω 

Αίγυπτο, το μεγαλύτερο υπαίθριο μουσείο του κόσμου , τις 100 πύλες Θήβες του Ομήρου, την πόλη των 

νεκρών. Θα επισκεφθούμε λοιπόν την Δυτική Όχθη την κοιλάδα των Βασιλέων όπου βρίσκονται 

περισσότεροι από 60 τάφοι τους οποίους ανακάλυψε το 1922 ο αρχαιολόγος Κάρτερ μεταξύ των οποίων 

του Τουτ – Ανχ – Αμόν , του Σέτι Α’ , του Ραμσή του Β’ και της Νεφερτίτης . Στη συνέχεια θα 

επισκεφθούμε τον τριώροφο ναό της Χάτσεψουτ, της μοναδικής γυναίκας Φαραώ στην ιστορία καθώς 

και τους κολοσσούς του Μέμνονα, δύο πελώρια καθιστά αγάλματα ύψους 19,20 μέτρων. Πρωινό – 

γεύμα – δείπνο, διαν/ση στο κρουαζιερόπλοιο.  

 

Ημέρα 9η: ΛΟΥΞΟΡ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΧΘΗ – ΚΑΡΝΑΚ) Πρωινό και σήμερα έχει σειρά η Ανατολική 

Όχθη με τους περίφημους ναούς του Λούξορ κτισμένους από τους Φαραώ Αμενχοτέπ Γ’ και Ραμσή Β’ 

αφιερωμένους στο θεό Αμμών Ρα. Θα δούμε τον εντυπωσιακό πυλώνα με τα δύο πελώρια καθιστά 

βασιλικά αγάλματα , το ναό με τις τοιχογραφίες που είναι αφιερωμένες στο Μέγα Αλέξανδρο, τον ένα  



 

από τους μεγαλύτερους οβελίσκους (ο άλλος βρίσκεται στη πλατεία Concorde στο Παρίσι). Συνεχίζουμε 

στην λεωφόρο με τα αγάλματα των Σφιγγών που συνδέει το Λούξορ με το Καρνάκ , θα θαυμάσουμε 

τους θεούς του Άμμωνα, της Μούτ και τον Χόνσου , τον υπόστυλο χώρο με τις 134 κολώνες , το ιερό 

και τη θεία καθαρτήρια λίμνη . Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Κάιρο. Επίσκεψη 

σε ένα εμπορικό κέντρο και κατόπιν μεταφορά στο αεροδρόμιο. Διατυπώσεις – έλεγχος και νωρίς το 

πρωί 03:10 πτήση για Αθήνα 

 

Ημέρα 10η : ΑΘΗΝΑ - ΠΑΤΡΑ Άφιξη το πρωί 06:10 στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Παραλαβή αποσκευών, 

επιβίβαση στο πούλμαν και επιστροφή στη πόλη μας με στάση για καφεδάκι καθ οδόν και γεμάτες τις 

αποσκευές, την ψυχή και τα μάτια μας από τις συναρπαστικές εμπειρίες στην μαγική Χώρα του Νείλου. 

    

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η σειρά των επισκέψεων μπορεί να αλλάξει χωρίς βέβαια παραλήψεις. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Για την συμμετοχή σας είναι απαραίτητο το διαβατήριο σε ισχύ τουλάχιστον 

για 6μήνες από την ημερομηνία του ταξιδιού. 

 

 

 

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο : 1460,οο€ (+) 120,οο€ φόροι 

αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων ( βάσει της ημερομηνίας 5/7/22) 

ΣΥΝΟΛΟ 1.580,οο€ 

 
Προσοχή! Οι φόροι αεροδρομίων & ο επίναυλος καυσίμων είναι πιθανόν να 

αυξηθούν. Σε περίπτωση επίσημης αύξησης αυτή βαραίνει τους εκδρομείς. 

 

Επιπλέον επιβάρυνση μονόκλινου 400,οο€ (κατόπιν ζήτησης & εφόσον υπάρχει διαθέσιμο 

και αφορά μονόκλινο δωμάτιο στα ξενοδοχεία και μονόκλινη καμπίνα στο κρουαζιερόπλοιο)  

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ! Οι παραπάνω τιμές είναι κοστολογημένες με ημερομηνία 5/7/22. Σε 

περίπτωση σημαντικής αύξησης των αεροπορικών ναύλων, καυσίμων ή φόρων αεροδρομίων 

ή επίσημων αλλαγών στις ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων, θα πρέπει να γνωρίζεται πως θα 

υπάρχει ανάλογη αναπροσαρμογή τιμών που θα επιβαρύνουν τον πελάτη. Τονίζουμε όμως 

ότι αυτό γίνεται μόνο εφόσον υπάρχουν επίσημα σημαντικές αυξήσεις στα παραπάνω 

 

 

 

 

 

 

 



 

Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 

 Την μεταφορά από Πάτρα – Ελ. Βενιζέλος – Πάτρα  

 Τα αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Κάϊρο – Αθήνα  με την Aegean airlines σε 

οικονομική θέση 

 Φόρους αεροδρομίων & επίναυλο καυσίμων (με βάσει την 5/7/22) 

 Μία βαλίτσα 20 κιλά και μία χειραποσκευή ανά άτομο  

 Αεροπορικό εισιτήριο Κάιρο – Ασουάν & Λούξορ – Κάιρο με Egypt Air & μία βαλίτσα 

συν την χειραποσκευή 

 Τέσσερις (4) διαν/σεις στο Κάϊρο σε 5* ξενοδοχείο κεντρικό με πρωινό μπουφέ  

 Μία (1) διαν/ση στον ξενώνα της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά με ημιδιατροφή 

(πρωινό + δείπνο)  

 Τρεις (3) διαν/σεις σε κρουαζιερόπλοιο 5* με πλήρη διατροφή (πρωινό – γεύμα – 

δείπνο) 

 Δύο (2) γεύματα κατά τη ξενάγηση του Καίρου και ένα (1) της Αλεξάνδρειας σε 

πολυτελή παραδοσιακά εστιατόρια και ένα (1) γεύμα καθ’ οδόν κατά την επιστροφή 

από το Σινά (Σύνολο 4 γεύματα) 

 Εισόδους σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους  

 Βίζα Αιγύπτου   

 Ελληνόφωνο ξεναγό για όλο το πρόγραμμα 

 Όλες τις μετακινήσεις , μεταφορές με πούλμαν στην Αίγυπτο σύμφωνα με το 

πρόγραμμα  

 Έμπειρο αρχηγό - συνοδό του γραφείου μας 

 Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης  

  Ενημερωτικά φυλλάδια  

  Φ.Π.Α 24% 

 

Δεν περιλαμβάνει : Ποτά στα γεύματα - δείπνα, φιλοδωρήματα 8,οο€ κατ’ άτομο ανά 

ημέρα τα οποία πληρώνονται στην Αίγυπτο και είναι υποχρεωτικά, ότι αναφέρεται ως 

προαιρετικό  και γενικά ότι ρητά δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα. 

 

Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τα παρακάτω :  
 

Η επικύρωση των θέσεων γίνεται μόνο κατόπιν προκαταβολής 

500,οο€ κατ’ άτομο το αργότερο έως 5/8/22 και αφορούν την αγορά 

των αεροπορικών εισιτηρίων. Μετά από αυτή την ημερομηνία η τιμή 

των αεροπορικών ναύλων θα αυξηθεί και επομένως θα γίνει αύξηση 

και στην τιμή της εκδρομής. 

2η προκαταβολή  500,οο κατ άτομο έως 31/8/22 

 

 

 



 

Η εξόφληση θα πρέπει να γίνει με μετρητά είτε με πιστωτική - 

χρεωστική κάρτα έως  28/9/22  το αργότερο υποχρεωτικά διότι 

σύμφωνα και με το νέο φορολογικό κώδικα τα πάντα θα πρέπει να 

είναι προεξοφλημένα πριν την αναχώρηση οποιαδήποτε εκδρομής 

και ιδιαίτερα στις αναχωρήσεις του εξωτερικού 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Με την συμμετοχή σας και την κατάθεση της προκαταβολής 

υπογράφετε και την ειδική σύμβαση ταξιδίου που είναι πλέον υποχρεωτική  για 

ταξίδια εξωτερικού. 

 

 

 

ΩΡΕΣ ΠΤΗΣΕΩΝ : 07/10 ΑΘΗΝΑ 07:10 – ΚΑΙΡΟ 08:05 (τοπική ώρα) 

      16/10 ΚΑΙΡΟ 03:10 – ΑΘΗΝΑ 06:10 (τοπική ώρα) 

 

 

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

αναγραφόμενη ημερομηνία διότι μας δίδεται από τις αεροπορικές εταιρείες και τα ξενοδοχεία αντίστοιχα 

option ημερομηνία στην οποία θα πρέπει να κάνουμε οριστική επιβεβαίωση.  

 

Φυσικά όπως καταλαβαίνεται το Γραφείο δεν έχει ιδιόκτητα ξεν/χεία & αεροπλάνα 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. Η αλλαγή θέσεων είναι υποχρεωτική για όλους. 

 

Τέλος αυτό που θα θέλαμε να σας επισημάνουμε είναι να διαβάζετε με προσοχή το πρόγραμμα και τις 

λεπτομέρειες αυτού διότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ο πελάτης να κατανοεί την αντιστοιχία τιμής του 

προγράμματος και παροχής υπηρεσιών. Για να αποφύγετε παγίδες, σας συνιστούμε να ζητάτε γραπτώς 

και αναλυτικά ποιες ακριβώς υπηρεσίες περιλαμβάνονται στη τιμή ώστε η σύγκριση καθώς και η επιλογή 

για ένα ταξίδι να γίνεται όχι μόνο με βάση την τιμή αλλά και με βάση τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ : Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα ξενοδοχεία στο εξωτερικό καθώς και οι 

αεροπορικές εταιρίες 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 : 

 

 Η πρώτη προκαταβολή που αφορά την προαγορά των αεροπορικών 

εισιτηρίων δεν είναι επιστρέψιμη για κανένα λόγο ακόμη και υγείας.  

 Για ακύρωση από 7/9 έως 24/9/22 υπάρχει επιπλέον κράτηση 250,οο€ το 

άτομο  

 Για ακύρωση από 25/9/22 έως και την ημέρα της αναχώρησης της 

εκδρομής υπάρχουν ακυρωτικά 100% και θα πρέπει να καταβληθεί στο 

γραφείο εξολοκλήρου το ποσό συμμετοχής εκτός από το ποσό των 

φόρων αεροδρομίων τα οποία επιστρέφονται περίπου ένα μήνα μετά ή αν 

ο πελάτης αντικαταστήσει ο ίδιος την θέση με άλλο άτομο και εφόσον 

είναι εφικτή η αλλαγή ονόματος στο αεροπορικό εισιτήριο. Στην 

περίπτωση αυτή εάν υπάρχει χρέωση για την αλλαγή του ονόματος την 

επιβαρύνεται ο πελάτης. 

 

 

Η επικύρωση συμμετοχής με προκαταβολή σε οποιαδήποτε οργανωμένη εκδρομή του 

γραφείου μας σημαίνει ταυτόχρονα την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων συμμετοχής 

και των γενικών παρατηρήσεων που ισχύουν για τα οργανωμένα ταξίδια. Θα τους βρείτε 

αναρτημένους στην ιστοσελίδα μας www.georgadastravel.gr και επίσης μπορείτε να 

ενημερωθείτε από το γραφείο μας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διεύθυνση : Φιλοποίμενος 12 (1ος όροφος) Πάτρα 

Τηλέφωνα : 2610221947 & 274807 

Mail: info@georgadastravel.gr 

Site: www.georgadastravel.gr 

mailto:info@georgadastravel.gr

