OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ιαβάστε προσεκτικά τους κατωτέρω αναφερόµενους Γενικούς Όρους
Συµµετοχής στα οργανωµένα ταξίδια του γραφείου µας , που συµφωνούν µε την
Κοινοτική Οδηγία 90/314. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο δήλωση συµµετοχής σας σε
οργανωµένη εκδροµή σηµαίνει την ταυτόχρονη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των
κατωτέρω Γενικών Όρων Συµµετοχής. «Οργανωµένο ταξίδι», σύµφωνα µε το
Προεδρικό ∆ιάταγµα 339/1996, είναι ο προκαθορισµένος συνδυασµός
τουλάχιστον δύο εκτων ακολούθων στοιχείων, ήτοι, µεταφοράς,διαµονής,
άλλων τουριστικών υπηρεσιών,µησυµπληρωµατικώντης µεταφοράςή της
διαµονήςπουαντιπροσωπεύει σηµαντικότµήµατουοργανωµένουταξιδιού
εφόσονηενλόγω παροχήυπερβαίνει τις24 ώρεςήπεριλαµβάνει µία
διανυκτέρευσηκαι προσφέρεται προςπώληση σε µίασυνολική τιµή.
Το γραφείο µας,ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, µε έδρα το Καρπενήσι
και αριθµό ΜΗΤΕ 1352Ε60000025501 διοργανώνει ταξίδια είτε µόνοι είτε σε
κοινοπρακτική συνεργασία µε άλλα τουριστικά γραφεία και ταπουλούµε ή τα
διαθέτουµε προς πώληση οι ίδιοι ή µέσου άλλου τουριστικού γραφείου.
1) Eυθύνες του γραφείου µας
Για τη διοργάνωση των ταξιδιών, το γραφείο µας χρησιµοποιεί αεροπορικές και
άλλες µεταφορικές εταιρείες, ξενοδοχεία, τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία και
άλλουςφορείςστους οποίουςδεν έχειάµεσο έλεγχο.Τογραφείοµας δεν έχει
δικά του αεροπλάνα, ξενοδοχεία ή γραφεία ταξιδίων για να θεωρείται υπεύθυνο
για τη σωστή ή µη λειτουργία τους. Ο ρόλος του είναι καθαρά µεσολαβητικός για
την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες του γι' αυτό και οι ευθύνες του
εντοπίζονται µόνο σε περιπτώσεις παραλείψεων που οφείλονται σε υπαιτιότητα
του γραφείουµας καιοργανωτικών τουαδυναµιών.Τογραφείο µας δενκάνει
κατάχρηση των ελαφρυντικών που συνεπάγεται ο µεσολαβητικός ρόλος του και
καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πελατών
του. ∆εν είναι, ωστόσο, υπεύθυνο για ανωµαλίες που δεν είναι σε θέση να
προβλέψει ή να ελέγξει αποτελεσµατικά όπως :
Αλλαγές, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις προγραµµατισµένων δροµολογίων κάθε
µορφής. Οι προβλεπόµενες αεροπορικές εταιρείες και ώρες αναχωρήσεων στις
περιγραφές των εκδροµών έχουν βασιστεί στα προγραµµατισµένα /
δηµοσιευµένα δροµολόγια κάθε µορφής και ειδικά ναυλωµένων πτήσεων /
δροµολογίων που ίσχυαν κατά την έκδοση του προγράµµατος.
Ατυχήµατα, ασθένειες ή δυσάρεστες οργανικές επιπτώσεις από κλιµατολογικές
συνθήκες,αδυναµία προσαρµογής σεδιαφορετικέςχρονικές ζώνες (jet lag),
υψόµετρο, επιδηµίες, τροφικές δηλητηριάσεις ή ανεπαρκείς συνθήκες
καθαριότητος.
Οποιεσδήποτε δυσχέρειες που µπορεί να προκληθούν από απρόβλεπτες
καταστάσεις, όπως δυσµενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες, πραξικοπήµατα,
πολέµους, αεροπειρατείες, πυρκαγιές, σεισµούς, πληµµύρες και οποιαδήποτε
άλλη ανάγκη ή κατάσταση ανώτερης βίας.
Φθορά, απώλεια ή κλοπή αποσκευών, προσωπικών αντικειµένων, χρηµάτων ή
ταξιδιωτικών εγγράφων κι οποιασδήποτε συνέπειας από εγκληµατική ή άλλη
αξιόποινη πράξη.
Το γραφείο µας, πάντως, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και προσφέρει
κάθε δυνατή εξυπηρέτηση και βοήθεια στην αντιµετώπιση τέτοιων περιπτώσεων
χωρίςαυτόναστοιχειοθετείγιατηνεταιρείαευθύνη ήυποχρέωσηκάλυψηςτων
σχετικών έκτακτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν, όπως στις
περιπτώσεις ανωτέρας βίας από τους ίδιους τους πελάτες.
2) Ξενοδοχεία / Καταλύµατα
Όλα τα χρησιµοποιούµενα από το γραφείο µας καταλύµατα έχουν τη νόµιµη και
εν ισχύάδειαλειτουργίαςπου απαιτείται από τιςαρµόδιεςαρχές τουκράτους
υποδοχής. Η επιλογή τους γίνεται µε κριτήρια τη θέση τους και τις υπηρεσίες που
προσφέρουν, σε συνδυασµό µε την καλύτερη δυνατή τιµή ανάλογα µε την
κατηγορία τους ως αυτή αναφέρεται στην περιγραφή κάθε εκδροµής. Τα δωµάτια
τωνπερισσοτέρων ανάτονκόσµο ξενοδοχείωνέχουνµελετηθείγιανα
φιλοξενούν δύο κλίνες. Ως εκ τούτου, τα τρίκλινα δωµάτια είναι στην
πραγµατικότηταδίκλιναµεεπιπλέονκλίνη.Ορισµέναξενοδοχείαδέχονταικαι
τέταρτο κρεβάτι γιανα εξυπηρετηθούνοι πελάτες,είναι όµωςαυτονόητο ότιο
χώροςθαείναιαισθητάπεριορισµένος.Συνήθως,ταδωµάτιαπαραδίδονται
µεταξύ 13:00-15:00καιείναιστη διάθεση τωνενοίκων ωςτις10.00τηςηµέρας
αναχώρησης.
Ησηµείωσηστην εντολήπροςπαροχήυπηρεσιών τουτύπουτωνδωµατίων
γίνεταιανάλογα µετη ζήτηση καιεφόσον τοξενοδοχείο έχει διαφορετικέςτιµές
για κάθε τύπο δωµατίων. Άλλως το ξενοδοχείο δικαιούται να σας δώσει δωµάτιο
ανάλογαµετηνπληρότητάτουτηνεποχήτηςπαραµονήςσας.Τογραφείοµας,
βέβαια, καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να παρατείνει το όριο παραµονής ώστε
να εξυπηρετούνταιοιεκδροµείςπουαναχωρούν µεβραδινέςήπολύπρωινές
πτήσεις.Ηεξυπηρέτησηαυτή θαυπάρχειεάνκαιεφόσονταδωµάτιαδενέχουν
δοθεί σε άλλους πελάτες του ξενοδοχείου.
Στα µεµονωµένα ταξίδια, σε περίπτωση καθυστερηµένης άφιξής σας στο
ξενοδοχείο, µετά την ηµέρα της προγραµµατισµένης άφιξής σας και εφόσον δεν
έχετε ενηµερώσει σχετικά, το ξενοδοχείο έχει δικαίωµα να διαθέσει και την
υπόλοιπη κρατηµένη περίοδο εάν του ζητηθεί.
Στην περίπτωση υπεράριθµων κρατήσεων από την πλευρά του ξενοδοχείου, η
εταιρεία µας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευθετήσει το θέµα,
σύµφωνα µε τα ισχύοντα στην χώρα υποδοχής.
Ταποτά,εκτόςανρητώς αναφέρεται,δενπεριλαµβάνονταιστηντιµήτης
ηµιδιατροφής ή της πλήρους διατροφής. Υπενθυµίζουµε πριν από την αναχώρησή
σαςαπότοξενοδοχείο ναεξοφλείτε τυχόνπροσωπικούς λογαριασµούς
(τηλεφωνήµατα, ποτά κ.λπ.). Σε ουδεµία περίπτωση το γραφείο µας θα δεχθεί να
πληρώσει προσωπικούς λογαριασµούς πελατών.
3) Υποχρεώσεις πελατών
Βασική υποχρέωση όσων συµµετέχουν σε οµαδικά ταξίδια είναι η απόλυτη
συµµόρφωση τους προς το πρόγραµµα του ταξιδιού και τις υποδείξεις των
συνοδών / ξεναγών και η έγκαιρη προσέλευση στις εκδηλώσεις του
προγράµµατος. Η έλλειψη συνέπειας, εκτός των άλλων προβληµάτων που
δηµιουργεί,δίνει τοδικαίωµαστο συνοδό νααγνοήσειτοναδιάφοροπελάτη και
στο γραφείο µας να αρνηθεί οποιαδήποτε αποζηµίωση για υπηρεσίες που δεν του
δόθηκαν.Οι συµµετέχοντεςστα οργανωµέναταξίδιατου γραφείου µας είναι
επίσης αποκλειστικά υπεύθυνοι για την έγκαιρη εξασφάλιση και διαφύλαξη των
απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατηρίων κ.ά.) καθώς και για τη
γνησιότητατωνδηλώσεώντουςστιςελληνικές ήξένες νοµισµατικέςκαι
τελωνειακές αρχές.
Εύλογαπαράπονα,κατά τηνδιάρκειατου ταξιδιού,πρέπει νααναφέρονται
αµέσωςκαιεπίτόπουστον συνοδό(ή,ελλείψει αυτούστο γραφείοµας)καιστον
παρέχοντα την συγκεκριµένη υπηρεσία εγγράφως. Αν το πρόβληµα που
παρουσιάστηκε δε κατέστη δυνατό να λυθεί επί τόπου, ο πελάτης υποχρεούται να
διαµαρτυρηθεί γραπτώς και εντός προθεσµίας δέκα ηµερών από την επιστροφή
τηςεκδροµήςγιατυχόν παραλείψειςκαιπληµµελήεκτέλεση αυτής.Σεεπιστολές
παραπόνων που θα αποσταλούν µετά το πέρας της ανωτέρω προθεσµίας,το
γραφείο µας διατηρεί το δικαίωµα να µην απαντήσει.
Σεπερίπτωσηπου οπελάτηςδιακόψειτοταξίδιτουµεδικήτουαπόφασηκαι
αποχωριστεί από την οµάδα, ακόµη και για λόγο ανωτέρας βίας, δεν δικαιούται
καµία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζηµίωση και η ευθύνη και τα έξοδα
οποιασδήποτεµετακίνησής του εκτός οµάδας βαρύνουντον ίδιο.
Προς επίλυση τυχόν προβλήµατος, τα µέρη δεσµεύονται να απευθυνθούν στην
Επιτροπή Φιλικής Επίλυσης ∆ιαφορώντου ΗΑΤΤΑκαι ναζητήσουντη µεσολάβησή
του. Αν ηφιλική επίλυση της διαφοράςδεν καταστεί δυνατή,αρµόδιαείναι τα
∆ικαστήρια της Αθήνας.
4) Aσφάλιση
Το γραφείο µας έχει συνάψει ασφαλιστήριο συµβόλαιο Αστικής Επαγγελµατικής
Ευθύνης που καλύπτει τυχόν αξιώσεις πελατών, οι οποίες προέρχονται από τη µη
εκτέλεση ή την πληµµελή εκτέλεση οργανωµένου ταξιδιού, καθώς επίσης
καλύπτει σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης και την υποχρέωση
επιστροφής των καταβληθέντων, καθώς και τον επαναπατρισµό των εκδροµέων.
Ο αριθµός του ασφαλιστηρίου συµβολαίου και τα στοιχεία του ασφαλιστή
αναγράφονται στη σύµβαση που υπογράφεται µεταξύ της εταιρείας µας και του
πελάτη. Αντίγραφο του ανωτέρω ασφαλιστηρίου συµβολαίου µπορεί να
παραδοθεί στον πελάτη κατόπιν ζήτησης.

Εξάλλου, για όλους τους συµµετέχοντες στις οργανωµένες εκδροµές του
Αλλαγές στα προγράµµατα πτήσεων και στους τύπους των αεροσκαφών µπορεί
γραφείου µας υπάρχει δυνατότητα προαιρετικής επιπλέον ταξιδιωτικής
να γίνουν από µία αεροπορική εταιρεία ανά πάσα στιγµή για λειτουργικούς λόγους
ασφάλισης ζωής και προσωπικών ατυχηµάτων. Επίσης, για την περίπτωση
και που εµείς δεν µπορούµε να ελέγξουµε.
ασθένειας του ταξιδιώτη στην διάρκεια του ταξιδιού σας εντός της Ευρωπαϊκής
Μία προγραµµατισµένη µε «ενδιάµεσο» σταθµό πτήση γίνεται από την Α στην Β
Ένωσης, σας συνιστούµε να έρθετε σε επαφή µε τον Ασφαλιστικό σας Φορέα για πόλη/χώραένασυνεχέςταξίδι χωρίςστάσηκαι µίαπρογραµµατισµένη
τηνέκδοσητης «Ευρωπαϊκής ΚάρταςΑσφάλισηςΑσθένειας».
«απευθείας» πτήση µπορεί να γίνει µε έναν ή περισσότερους σταθµούς.
5) Κρατήσεις θέσεων
8) Προαιρετικές Εκδροµές
Η δήλωση συµµετοχής / εγγραφής του πελάτη σε ένα οργανωµένο ταξίδι πρέπει Οι συνοδοί τους οποίους κατά το πλείστον τους συναντάτε στις χώρες του
ναγίνεταιτοαργότεροέωςκαι15ηµέρεςπριντηνηµεροµηνίααναχώρησηςτου προορισµού σας είναι δυνατόν να διοργανώνουν, αναλόγως του προγράµµατος,
ταξιδιού ή εκτός εάν ειδικώς αναφέρεται.
προαιρετικές εκδροµές σε συνεργασία µε τοπικούς ταξιδιωτικούς πράκτορες. Το
Γιαναείναιέγκυρηοποιαδήποτεκράτηση θέσηςπρέπεινασυνοδεύεταιαπό
γραφείο µας δεν φέρει καµία ευθύνη για αυτές τις προαιρετικές εκδροµές. Οι
προκαταβολή ίση µε το 40% των συνολικών δαπανών συµµετοχής. Τηλεφωνικές τιµέςτουςδύνανταινα διαφοροποιούνταιαναλόγωςµετα εκάστοτεισχύοντα
ήάλλουείδους κρατήσειςπου δεν επικυρώνονταιµε πληρωµή τηςανάλογης
όπως: αριθµός ατόµων, εορταστικές περίοδοι, επιβαρύνσεις βραδινών ωραρίων
προκαταβολής δεν υποχρεώνουν το γραφείο να δεσµεύει θέσεις. Οι κρατήσεις για κ.τ.λ.
τιςπροσφερόµενεςυπηρεσίεςαπό τογραφείοµαςγίνονταιµετηνέκδοση του
9) Τιµές
προγράµµατος και µέσα στην καθοριζόµενη για κάθε ταξίδι προθεσµία εγγραφής Όλεςοιαναγραφόµενεςτιµέςυπολογίστηκανµεβάσητιςσυναλλαγµατικές
που, ωστόσο, δεν υποχρεώνει το γραφείο µας να εξασφαλίσει θέση στον
ισοτιµίες(για τις εκδροµές του εξωτερικού) και τουςαεροπορικούς και τους
ενδιαφερόµενο αν στο µεταξύ έχουν εξαντληθεί οι προβλεπόµενες θέσεις, γιατο ακτοπλοϊκούς ναύλους που ίσχυαν την περίοδο έκδοσης του προγράµµατος. Οι
οποίο πάντωςτο γραφείο µας οφείλει ναενηµερώσει τονπελάτη.Ηεξόφληση του τιµέςαυτέςείναιδυνατόν να αυξηθούν απροειδοποίητασεπερίπτωση αλλαγής
υπολοίπουγίνεταιπροκαταβολικά,όχιαργότερααπό 10µέρεςπριναπό την
των ναύλων, ανατιµήσεως ξένων συναλλαγµατικών µονάδων ή οποιασδήποτε
έναρξη του ταξιδιού. Στις εκδροµές µε πούλµαν κάθε εκδροµέας δεν
ανατροπής των αρχικών κοστολογικών δεδοµένων, όπως αύξηση του κόστους
καταλαµβάνει συγκεκριµένο κάθισµα για όλες τις προβλεπόµενες µετακινήσεις. καυσίµων και ανατιµήσεις ή φόρους που τα κράτη ήθελαν να επιβάλουν, µετά την
Στη διάρκεια του ταξιδιού συνυπολογίζονται οι ηµέρες αναχώρησης και άφιξης.
έκδοση του προγράµµατος / τιµοκαταλόγου.
6) Ακυρώσεις
Εάν επιθυµείτε σε µια οργανωµένη εκδροµή παράταση διαµονής ή αλλαγή
Για την εξασφάλιση ξενοδοχείων και άλλων απαραίτητων υπηρεσιών το γραφείο πτήσεων ή άλλη επιπρόσθετη υπηρεσία που είναι διαφορετική ή δεν
µαςπροπληρώνει σηµαντικάποσάαρκετούςµήνεςπριναπό τηνπραγµατοποίηση περιλαµβάνεταιστο πρόγραµµα τηςεκδροµήςηδιευθέτησή τηςαπαιτείτην
τωνταξιδιώνπουέχειπρογραµµατίσεικαι δεσµεύεταιµεσυγκεκριµένες
καταβολή 20 Ευρώ ανά αλλαγή / ανά άτοµο ως λειτουργικό κόστος
υποχρεώσεις αποζηµίωσης σε περίπτωση µερικής ή ολικής ακύρωσης. Γι' αυτό διεκπεραίωσης πέραν της επιβάρυνσης που θα προκύψει από την αλλαγή ή
και είναι µε τη σειρά της υποχρεωµένη να παρακρατήσει ολόκληρη την υπηρεσία.
προκαταβολή ή και να ζητήσει συµπληρωµατική πληρωµή σε περίπτωση άκαιρης Τοποσόντων 20Ευρώ ανάαλλαγή/ανάάτοµο απαιτείται καιγιακάθε αλλαγή /
ακύρωσης. Θεωρείται άκαιρη οποιαδήποτε ακύρωση γίνεται µέσα στις 30 παράταση απότην αρχικάζητηθείσακράτηση αεροπορικώνήακτοπλοϊκών
τελευταίεςµέρες που προηγούνται τηςέναρξηςτου ταξιδιού, εκτός αν άλλως
εισιτηρίων ή διαµονής σε ξενοδοχεία ή πρόσθετης υπηρεσίας. Η αλλαγή της τιµής
αναφέρεται στην περιγραφή της εκδροµής.
µπορεί να γίνειµέχρι και21 ηµέρεςπριν από την έναρξη του ταξιδιού. Εάν το
Εξάλλου, ο πελάτης που αδυνατεί να συµµετάσχει στο οργανωµένο ταξίδι για το γραφείο αποδεχτεί κράτηση εκδροµής µετά την προθεσµία δήλωσης συµµετοχής
οποίοέχειήδηπληρώσειπροκαταβολήήκαιεξόφληση,µπορείναεκχωρείτην η µη εξασφάλιση visa ή άλλων ταξιδιωτικών εγγράφων ή υγειονοµικών
κράτησή του σε άλλο πρόσωπο, εάν αυτό είναι αποδεκτό από τους προµηθευτές διατυπώσεων που τυχόν απαιτούνται είναι στην πλήρη ευθύνη και αρµοδιότητα
µας,που πληροί όλουςτουςαπαιτούµενουςόρουςγια τοοργανωµένοταξίδι,
τουταξιδιώτη ακόµηκαιεάντογραφείοµεσολάβησεεµµέσωςήαµέσωςσεαυτό
αφού ενηµερώσει το γραφείο µας τουλάχιστον 9 εργάσιµες ηµέρες πριν από την και δεν απαλλάσσει τον ταξιδιώτη από τυχόν ακυρωτικά εάν τελικά δεν µπορέσει
αναχώρηση, εκτός αν άλλως αναφέρεται στο συγκεκριµένο ταξίδι. Τυχόν έξοδα να πραγµατοποιήσει το ταξίδι. Για τις τιµές της κάθε εκδροµής και τα
που προκύπτουν από την εκχώρηση επιβαρύνουν τον πελάτη. Ο πελάτης που περιλαµβανόµενααπό τα παραπάνωκόστη δείτε τονένθετο τιµοκατάλογο.
αποδέχεται την εκχώρηση αυτοµάτως αποδέχεται και τους γενικούς όρους 10) ∆ιαβατήρια / θεωρήσεις και Υγειονοµικές ∆ιατυπώσεις
συµµετοχήςκαιοιδύοδεευθύνονταιαλληλεγγύωςέναντιτουγραφείουµαςγια Για όλους τους συµµετέχοντες στις οργανωµένες εκδροµές εξωτερικού
το οφειλόµενο υπόλοιπο του ποσού, καθώςκαιγια ενδεχοµένωςπρόσθετα έξοδα απαιτείται ηκατοχή νέου διαβατηρίου το οποίο να έχει εκδοθεί από το 2006και
της εκχώρησης αυτής.
µετά.Στιςχώρεςπουυπάγονταιστη ΣυνθήκηΣΕΓΚΕΝµπορείτεναταξιδέψετεκαι
Οιακυρώσειςγίνονται µόνο εγγράφωςπροςτηνεταιρείαµαςκαιανεξάρτητααπό µετηναστυνοµικήσαςταυτότητααυτέςπουαναφέρουν ταστοιχείατουκατόχου
την ηµεροµηνία εγγραφής και αναχώρησης της εκδροµής επιδέχονται τις
και µε λατινικούς χαρακτήρες και δεν είναι κοµµένη λόγω γάµου.
παρακάτω παρακρατήσεις:
Γιαορισµένουςπροορισµούςαπαιτείταιεπιπροσθέτωςλήξη διαβατηρίουµετά3,
-Προτων 31ηµερών παρακρατούνται40 ευρώ γιακάθεάτοµο για οργανωτικάκαι 6ή12 µήνες.Ηπερίοδος γιατην έγκαιρη θεώρηση (visa)έχει συµπεριληφθείστην
τηλεπικοινωνιακά έξοδα.
προθεσµία δήλωσης συµµετοχής εκάστης εκδροµής ως και οι υγειονοµικές
-Επιπροσθέτως από 30 - 21 ηµέρες πριν από την αναχώρηση της εκδροµής
διατυπώσεις, αν και εφόσον απαιτούνται.
παρακρατείται το 25% της αξίας της εκδροµής.
Γιατιςεκδροµέςανάτον κόσµοόπουο∆ιεθνήςΟργανισµόςΥγείαςαπαιτείή
-Από 20 έως 15 ηµέρες το 50% της αξίας της εκδροµής.
συνιστά υγειονοµική αγωγή(εµβολιασµό ήλήψη φαρµακευτικήςαγωγής), το
-Από14ηµέρεςκαιµετάπαρακρατείταιήαπαιτείται έωςκαι100%τηςαξίαςτης γραφείο µας ουδεµία ευθύνη φέρει. Συνεπώς συνιστούµε στους συµµετέχοντες
εκδροµής.
σε τέτοιες αναχωρήσεις, να συµβουλεύονται το Υγειονοµικό Κέντρο της περιοχής
-Για ειδικές αναχωρήσεις, εορταστικές περιόδους, περιόδους εκθέσεων ή
τους, την πλέον αρµόδια και έγκυρη υπηρεσία ενηµέρωσης υγειονοµικών
ταξίδια µε κρουαζιέρα ή ταξίδια που πραγµατοποιούνται µε ειδικά ναυλωµένες
διατυπώσεων. Εξάλλου, οι αναφερόµενες πληροφορίες αφορούν σε κατόχους
πτήσεις ή ειδικά ναυλωµένα πλοία, οι παραπάνω αναφερόµενες χρονικές
ελληνικών διαβατηρίωνµόνο.
περίοδοι είναι πολύ µεγαλύτερες και τα ποσοστά παρακρατήσεων υψηλότερα.
Η ισχύς δε όλων των προσωπικών ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήριο,
Το γραφείο µας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για αποφυγή των
ταυτότητα) είναι ευθύνη του ταξιδιώτη. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι ανήλικοι
παραπάνω χρεώσεων / ακυρωτικών όταν η ακύρωση προκύπτει από ασθένεια,
ταξιδιώτες που πρέπει απαραιτήτως να είναι εφοδιασµένοι µε ταξιδιωτικά
ατυχήµατα, ιατρικές εξετάσεις και παρόµοιους λόγους, οι οποίοι δεν δηµιουργούν έγγραφα / διαβατήρια. Επίσης, εάν οι ταξιδιώτες είναι κάτοχοι άλλων, µη
προϋπόθεση για ακύρωση σύµφωνα µε τα διδάγµατα της κοινής πείρας χωρίς ελληνικών διαβατηρίων πρέπει απαραιτήτως να αναφέρεται εγγράφως πριν από
παρακράτηση των ακυρωτικών. Γι’ αυτό σας συνιστούµε τη σύναψη ιδιωτικής
τηνκράτησηκάθεταξιδιούτουςστογραφείοµαςκαινααπευθύνονται οιίδιοιστις
ασφάλειας για τα ποσά που επιθυµείτε καθώς και για την κάλυψη των προξενικέςαρχέςτηςχώραςτους,καθώςκαιτωνχωρώνπουθαεπισκεφθούν,
ακυρωτικών τους για ασθένεια, ατυχήµατα, ιατρικές εξετάσεις κ.λπ. Η προκειµένου να ελέγχουν αν χρειάζονται θεώρηση εισόδου (visa) η οποιαδήποτε
τακτοποίηση λογαριασµών που αφορούν σε ακυρώσεις γίνεται από το γραφείο άλλαέγγραφαγιατιςχώρεςαπόόπουθαδιέλθουνήστιςοποίεςθαταξιδέψουν,
µας τουλάχιστον 30 ηµέρες µετά το πέρας της εκδροµής / ταξιδιού.
καθώς και για την επανείσοδό τους στην Ελλάδα ή στη χώρα από όπου ξεκίνησαν.
Γιατιςκρουαζιέρεςισχύουν διαφορετικοίόροι ακυρώσεων σύµφωναµετους Τυχόνµηεξασφάλισητηςέγκαιρηςέκδοσηςήθεώρησηςτωνταξιδιωτικώνσας
όρους των συµβάσεων της κάθε εταιρείας που ισχύουν για κάθε εκδροµή- εγγράφωνδεν δικαιολογείτηνακύρωση τηςσυµµετοχήςσαςστο ταξίδιχωρίς
κρουαζιέρα. Γιατα ατοµικά / µεµονωµένα ταξίδιαισχύουν διαφορετικοί όροι
χρέωση ακυρωτικών.
ακυρώσεων σύµφωνα µε τους όρους του κάθε ναύλου των αεροπορικών
11) Παιδικές Εκπτώσεις
εταιριών καθώς και την πολιτική για θέµατα ακυρώσεων του εκάστοτε
Παιδιά2-12ετώνπληρώνουν συνήθωςµειωµένο αεροπορικό ήατµοπλοϊκό
ξενοδοχείου. Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από τον χρόνο της εγγραφής ή από εισιτήριο κατά 50% έως 30% ανάλογα του προορισµού και σε πολλές περιπτώσεις
το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσάαπό τους ταξιδιώτες ήόχι.
µειωµένο κόστος διαµονής αν µένουν στο ίδιο δωµάτιο µε τους γονείς τους. Κάτω
7) Αλλαγή ή ακύρωση προγράµµατος
τωνδύο χρόνων πληρώνουνµόνο το10% τουαεροπορικού ναύλου,αλλάδεν
Ελάχιστη απαιτούµενη συµµετοχή για όλες τις οργανωµένες εκδροµές σε δικαιούνται θέσηκαι γεύµα στο αεροπλάνο ούτε µεταφοράαποσκευών, ούτε
προορισµούς εκτός Ευρώπης είναι 16 άτοµα, εκτός αν άλλως αναφέρεται στην γεύµαταστηνεκδροµή,ούτεπαιδική κλίνηστα ξενοδοχεία.Λάβετευπόψηότισε
περιγραφή της συγκεκριµένης εκδροµής. Σε προορισµούς στην Ευρώπη και στην ειδικάναυλωµένες πτήσειςσυνήθωςδεν παρέχεται καµία παιδική ήνηπιακή
Αµερική η ελάχιστη απαιτούµενη συµµετοχή είναι 21 άτοµα. Το γραφείο µας έχει έκπτωση.
τοδικαίωµαναακυρώνειοποιοδήποτεταξίδιτης ανησυµµετοχήκριθεί
12) Αποσκευές
ανεπαρκήςήγιαάλλους λόγους πουκατάτηνκρίση τηςδενευνοούντην
Οι αποσκευές παραδίδονται στον µεταφορέα κα παραλαµβάνονται µε ευθύνη
πραγµατοποίησή του. Το γραφείο µας οφείλει να ειδοποιήσει τους πελάτες για τη και φροντίδα των κατόχων τους, ανεξάρτητα αν υπάρχει ή όχι συνοδεία
µαταίωσητηςεκδροµήςµέχρι και7ηµέρεςπριναπό την έναρξη τουταξιδιού.Στην εκπροσώπων του τουριστικούγραφείου.Σεπερίπτωση φθοράςήαπώλειας,
περίπτωση αυτή οι υποχρεώσεις του γραφείου µας περιορίζονται στην επιστροφή ισχύουνο ΚανονισµόςτηςΙΑΤΑ γιατααεροπλάνα καιοι αντίστοιχεςδιεθνείς
των χρηµάτων που έχει εισπράξει.
Συνθήκες γιακάθε µεταφορικό µέσον καιγια ταξενοδοχεία, και η ευθύνη,στην
Εξάλλου,τογραφείοµας δεσµεύεται νατηρήσειτοπρόγραµµατωνεκδροµών περίπτωση αυτή περιορίζεται σύµφωνα µε τις Συνθήκες αυτές. Η εταιρεία µας δεν
ως αυτό αναφέρεται στην περιγραφή εκάστου ταξιδιού. Το γραφείο έχει επίσης το φέρει καµία ευθύνη για το περιεχόµενο των αποσκευών.
δικαίωµα να επιφέρει αλλαγές στο πρόγραµµα κατά το µέτρο που κρίνει σκόπιµο, Εκτός από τις βασικές αποσκευές, οι συµµετέχοντες µπορούν να κρατούν στις
προκειµένου να ξεπεραστούν τεχνικά προβλήµατα ή απρόβλεπτες δυσκολίες.
µετακινήσεις τουςκαι µιαµικρή χειραποσκευή, οιδιαστάσεις τηςοποίαςδεν
Εφόσον οι µεταβολές που επήλθαν στο περιγραφόµενο πρόγραµµα έχουν πρέπει να ξεπερνούν τα 50Χ40Χ25 εκατοστά (µήκος/ύψος/πλάτος, αντίστοιχα)
κοινοποιηθεί µε οποιονδήποτε εύληπτο τρόπο στον πελάτη το γραφείο µας δεν και τηνµεταφορά υγρών σεσυσκευασίεςβάρουςµέχρι 100 γραµµαρίων,οι
δεσµεύεται από τηνπεριγραφή του προγράµµατος της εκδροµής.
οποίες να µην υπερβαίνουν αθροιστικά το ένα (1) λίτρο σε διαφανή θήκη 20Χ20
Οιαλλαγέςαυτέςείναιδυνατόν ναγίνουνπριναρχίσειτοταξίδικαιαν είναιτόσο εκατοστών (οι αναγραφόµενεςδιαστάσεις αφορούν τουςγενικούς όρους
σηµαντικές ώστενα αλλοιώνεται οχαρακτήρας του,οι συµµετέχοντεςδικαιούνται αεροπλοΐαςκαιόχι τουςγενικούς όρουςτηςεκάστοτε αεροπορικήςεταιρείας ).
να ακυρώσουν την κράτησή τους και να πάρουν πίσω τα χρήµατα που πλήρωσαν, Περιπτώσεις που ο επιβάτης έχει υπερβάλλον βάρος ή περισσότερες αποσκευές
χωρίς άλλη αξίωση. Αλλαγές αεροπορικών εταιρειών ή πτήσεων (από πρωί σε µπορείναεπιφέρουναπό τηναεροπορικήεταιρείαήτακαταλύµαταδιαµονής
βράδυκ.λπ.)δεν θεωρείται ότι αλλοιώνουν τοχαρακτήρα του ταξιδιού και δεν
επιπλέον χρεώσεις τις οποίες επιβαρύνεται ο ταξιδιώτης.
είναι λόγος ακύρωσηςτης συµµετοχής του ταξιδιώτη.Αν,όµως, οιαλλαγές
13) ∆ηλώσεις Συµµετοχής
κριθούν απαραίτητες κατά την εξέλιξη του ταξιδιού, οι συµµετέχοντεςείναι
Κάθε ταξίδι αυτού του προγράµµατος έχει και µια συγκεκριµένη προθεσµία για
υποχρεωµένοινατιςδεχτούν.
δήλωσησυµµετοχής.Ηπροθεσµίααυτή συνδέεταιµεαντίστοιχεςχρονικές
ΓιατιςαναχωρήσειςΠάσχακαιΧριστουγέννωνκαιενγένει υψηλώνπεριόδων δεσµεύσεις τουγραφείου µας προςτις αεροπορικές εταιρείες, ταξενοδοχεία,
ενδέχεταιναγίνειαλλαγήτουπρογράµµατοςκατάτηνκρίσητουγραφείουµας. προξενικές αρχές για θεωρήσεις διαβατηρίων και άλλους φορείς που
Γίνεται γνωστό εκ των προτέρων και ρητά συµφωνείται ότι οι αεροπορικές χρησιµοποιούνται για την εξασφάλιση των υπηρεσιών που προβλέπει κάθε ταξίδι.
εταιρείεςκαιγιατουςδικούςτουςλόγουςορισµένεςφορέςναυλώνουνγιαδικές Είναι λογικό οι φορείς αυτοί να ενδιαφέρονται για τιςθέσεις, δωµάτια ή άλλες
τους πτήσεις αεροπλάνα άλλης αεροπορικής εταιρείας. Η περίπτωση αυτή δεν υπηρεσίες που έχουµεκρατήσει και ακόµα λογικότερο να ζηµιωθούν εξαιτίας
αποτελεί λόγο ακύρωσης του ταξιδιού από τον πελάτη.
µιαςάκαιρηςακύρωσηςεκµέρουςµαςαν κάποιο ταξίδιδενπραγµατοποιείται.
Με τα δεδοµένα αυτά, η προθεσµία συµµετοχής προσδιορίζει και τα χρονικά όρια
σταοποίαµπορούµεναακυρώσουµετοαντίστοιχοταξίδι χωρίςκάποια
οικονοµική επίπτωση σε βάρος µας. Ταυτόχρονα, δίνει συγκεκριµένη απάντηση
στην κλασική ερώτηση «µέχρι πότε µπορώ να δηλώσω;» και αποτελεί
αποφασιστικό ερέθισµα συµµετοχής για τους αναβλητικούς που διατρέχουν τον
κίνδυνονα µηβρουν θέση αναγνοήσουν τηνπροθεσµία. Αλλάκαιγια εµάςείναι
θετική η προθεσµία συµµετοχής γιατί συντελεί στο έγκαιρο «κλείσιµο» των
προβλεπόµενων θέσεων, εξασφαλίζοντας έτσι τον απαραίτητο χρόνο για
καλύτερη οργανωτική προετοιµασία της κάθε αναχώρησης.
Τογραφείοµαςεµπίπτειστιςδιατάξεις τουΝ.3310/2005 περί προµηθείαςή
παροχής υπηρεσιών σε Νοµικά Πρόσωπα του ∆ηµοσίου Τοµέα, όπως αυτός
MHTE 1352Ε60000025501
τροποποιήθηκε από τον νόµο 3414/2005. Ο σχεδιασµός του προγράµµατος και
των εκδροµών καθώς και οι γενικοί όροι συµµετοχής στηρίχθηκαν σε στοιχεία ή
πληροφορίεςπουίσχυαντηνπερίοδο της εκτύπωσηςτου εντύπου.

