
 

 



 

 

Απξλαύρςε έμα σπέοξυξ ιρςξοικό ξδξιπξοικό 
ρςξ Μενικό, με επίρκεφη δύξ εκ ςχμ κξοσταίχμ 
ανιξθέαςχμ ςχμ ποξκξλξμβιαμώμ πξλιςιρμώμ, 
ςξ Σεξςιυξσακάμ – ςξ λίκμξ ςχμ Αζςέκαπ και έμα 
από ςα 7 ρύγυοξμα θαύμαςα ςξσ κόρμξσ, ςξ 
αμεπαμάληπςξ Σρίςζεμ Ίςζα ςχμ Μάγιαπ. Γμχοί- 
ρςε μέρα από ςημ νεμάγηρή μαπ ςξ ιρςξοικό 
κέμςοξ ςξσ Μενικό ίςσ και ξλξκληοώρςε ςιπ 
διακξπέπ ραπ ρςιπ μαγεσςικέπ παοαλίεπ ςηπ 
Ριβιέοα Μάγια, με πξλλέπ εμαλλακςικέπ ημεοή- 
ριεπ ενξομήρειπ ρςη τύρη, ςα θεμαςικά πάοκα 
και ςιπ κοξσαζιέοεπ. 

 
Σξ Μενικό δεμ είμαι μία, αλλά πξλλέπ υώοεπ μαζί. 

Χώοα αμςιθέρεχμ από ςημ ίδια ςηπ ςημ τύρη: 

ηταίρςεια με υιξμιρμέμεπ κξοστέπ, παοαλίεπ με 

πελώοια κύμαςα, σφίπεδα κξμςά ρςξμ ξσοαμό και ςξμ 

ήλιξ, ζξύγκλεπ, άγξμεπ πεδιάδεπ, πξςάμια, λίμμεπ, 

έοημξι, γκοεμξί, ταοάγγια και βαθιέπ κξιλάδεπ. Μια 

παοθέμα τύρη με ςημ ξπξία ξ άμθοχπξπ βοίρκεςαι 

ρε αομξμία. Είμαι γη ςχμ ξμείοχμ, υώοα σπέοςαςξσ 

τχςόπ, ςόπξπ μσρςηοίξσ και θούλξσ, όπξσ η 

ρτοαγίδα ςηπ αουαίαπ ιρςξοίαπ ςξσ αμθοώπξσ είμαι 

πξλύ αιρθηςή. Αουαίξι πξλιςιρμξί (Ολμέκξι, 

Ζαπξςέκξι, Μάγιαπ, Σξλςέκξι, Αζςέκξι κλπ.), πξσ 

εναοθοώθηκαμ από ςξσπ Κξμκιρςαδό-οεπ, πσοαμίδεπ, 

απξικιακά κςίοια, ζξύγκλεπ, εκπληκςικέπ παοαλίεπ, 

Ιμδιάμξι, Μερςίζξπ, μςόπια υειοξςευμήμαςα, μόρςιμη 

και πικάμςικη κξσζίμα, ςεκίλα, ρσμαοπαρςικξί 

οσθμξί και μξσρική. 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ 
ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΟΡΙΜΟ 



 
 

  ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
 
 

1η μέοα: Πςήρη από ςημ Ελλάδα 

για ςξ Μενικό ίςσ 

 
Βοαδιμή ρσγκέμςοχρη ρςξ αεοξδοόμιξ και 

πςήρη μέρχ Ιχμρςαμςιμξύπξληπ για ςημ 

ποχςεύξσρα Μενικό ίςσ, μία από ςιπ πξλσ- 

πληθέρςεοεπ πόλειπ ρςξμ κόρμξ, με πλξύρια 

ιρςξοία, καθώπ εδώ βοιρκόςαμ η ποχςεύξσρα 

ςηπ ασςξκοαςξοίαπ ςχμ Αζςέκχμ, η πεοίτημη 

Σεμξςρςιςλάμ. 

 
2η μέοα: Ξεμάγηρη Μενικό ίςσ 

Άτινη ρςξ Μενικό ίςσ ρςιπ 08.20. Μεςά ςιπ 

διαςσπώρειπ και ςημ παοαλαβή ςχμ απξ- 

ρκεσώμ, ρσμάμςηρη με ςξμ ςξπικό ραπ νεμαγό. 

Ιαςά ςη διάοκεια ςηπ μεςατξοάπ ρςξ νεμξ- 

δξυείξ, θα λάβεςε ςιπ αουικέπ πληοξτξοίεπ για 

ςη υώοα και ςιπ καθημεοιμέπ δοαρςηοιόςηςεπ. 

 
Ξεκιμάςε απεσθείαπ για ςημ πεοιήγηρη ςηπ 

πόληπ, όπξσ θα δείςε ςα ρημαμςικόςεοα ανιξ- 

θέαςα ςξσ ιρςξοικξύ ςηπ κέμςοξσ. Ηα αμακα- 

λύφεςε ςημ θοσλική πλαςεία Εόκαλξ - ςημ 

καοδιά ςηπ πόληπ - με ςα εμςσπχριακά κσ- 

βεομηςικά κςίοια, ςξμ εμςσπχριακό Ιαθεδοικό 

Ναό και ςξ Ποξεδοικό Μέγαοξ με ςιπ ςξιυξ- 

γοατίεπ ςξσ Νςιέγκξ Ριβέοα. Ηα δείςε ςξ 

Παλάςι ςχμ καλώμ ςευμώμ και θα διαρυίρεςε 

ςημ εμςσπχριακή λεχτόοξ Paseo del la 

Reforma με ςξ υοσρό άγαλμα ςξσ Αγγέλξσ ςηπ 

Αμεναοςηρίαπ. Δπόμεμη ρςάρη ςξ Δθμικό 

Αμθοχπξλξγικό μξσρείξ, όπξσ θα νεμαγηθείςε 

γμχοίζξμςαπ από κξμςά ςα ρημαμςικόςεοα 

εσοήμαςα ςχμ ποξκξλξμβιαμώμ πξλιςιρμώμ 

ςηπ υώοαπ. Δπιρςοξτή ρςξ νεμξδξυείξ μαπ, 

ςακςξπξίηρη ρςξ δχμάςιξ. Σξ απόγεσμα ραπ 

ποξςείμξσμε μα επιρκετθείςε ςιπ μπξέμ 

ρσμξικίεπ Zona Rosa και Roma με εναιοεςικέπ 

επιλξγέπ ερςίαρηπ, φσυαγχγίαπ και αγξοώμ. 



3η μέοα 
Εκδοξμή ρςξ αουαιξλξγικό υώοξ Σεξςιυξσακάμ & Παμαγία ςηπ 

Γξσαδελξύπηπ 

Ποχιμό και ξδική αμαυώοηρη ρςα πεοίυχοα ςξσ Μένικξ ίςσ για μα επιρκετθείςε ςξ μεγαλύςεοξ 

αουαιξλξγικό υώοξ ςξσ Μενικξύ, ςξ εμςσπχριακό Σεξςιυξσακάμ, ςξμ άλλξςε ςόπξ ςχμ Ηεώμ, ςημ αουαία 

θοηρκεσςική ποχςεύξσρα και ςόπξ ποξρκσμήμαςξπ ςχμ Αζςέκχμ, Ηα εμςσπχριαρςείςε από ςιπ επιβληςικέπ 

πσοαμίδεπ ςξσ Ήλιξσ και ςηπ ελήμηπ, ςημ πεοίτημη λεχτόοξ ςχμ Νεκοώμ, πξσ πεοιρςξιυίζεςαι από 

θοηρκεσςικά και ςελεςξσογικά ρσγκοξςήμαςα. Δπόμεμη ρςάρη η μεγαλόποεπη Βαριλική ςηπ Παμαγίαπ ςηπ 

Γξσαδελξύπηπ, ςηπ ποξρςάςιδαπ ςξσ Μενικξύ και ςξ ρημαμςικόςεοξ ςόπξ ποξρκσμήμαςξπ ςξσ Ιαθξλικξύ 

κόρμξσ ρςημ Αμεοικαμική ήπειοξ, με ςη θασμαςξσογή εικόμα ςηπ Μαύοηπ Παμαγίαπ. 

Δπιρςοξτή ρςξ Μενικό ίςσ. 



ίςσ 

 

4η μέοα 

   Μενικό  

Mexico is a 
mosaic of 
different 
realities and 
beauties. 

 
– Enrique Pena Nieto 

 

 

Ποχιμό και ελεύθεοη μέοα μα απξλαύρεςε ςημ 

γαρςοξμξμία και αγξοά ςξσ Μενικό ίςσ. Ζ πόλη 

διαθέςει εναιοεςικέπ επιλξγήπ για δξκιμή μενι-

κάμικηπ κξσζίμαπ και ςεκίλαπ. απ ποξςείμξσμε 

επίρηπ μα επιρκετθείςε ςημ πεοιξυή Ιξγιξακάμ 

ρςα μόςια ςηπ πόληπ με επίρκεφη ςξσ μξσρείξσ 

ςηπ διάρημηπ ζχγοάτξσ Υοίμςα Ιάλξ και ςξ 

Φξςριμίλκξ, όπξσ μπξοείςε μα κάμεςε βόλςα με 

ςιπ παοαδξριακέπ βάοκεπ ρςξ δίκςσξ καμαλιώμ, 

ρσμξδεία μξσρικέπ Μαοιάςρι και ςεκίλα. 

 

Δμαλλακςικά μπξοείςε μα ρσμμεςάρυεςε ρε 

κάπξια ημεοήρια εκδοξμή ρε κξμςιμέπ πόλειπ ή 

υχοιά, όπχπ: 

 ςξ αμ Μιγκέλ μςε Αγιέμςε, έμα ποαγμαςικό 

απξικιακό διαμάμςι 

 ςημ Σρξλξύλα & Πξσέμπλα ή Σάνκξ & 

Ιξσεομαβάκα 

 ςιπ ρπηλιέπ Tolantongo με ςιπ θεομέπ πηγέπ 

ρςημ επαουία Φιδάλγξ 



 
 

 

5η μέοα: Μενικό ίςσ – πςήρη για 

Καμκξύμ, Ριβιέοα Μάγια & 

Σξσλξύμ 

Ποόγεσμα και παοάδξρη δχμαςίχμ. Ποχιμή 

μεςατξοά ρςξ αεοξδοόμιξ και απεσθείαπ πςήρη 

για ςξ παοαθαλάρριξ θέοεςοξ ςηπ Ριβιέοα 

Μάγια, ςξ κξρμξπξ- λίςικξ Ιαμκξύμ. Άτινη και 

ρσμάμςηρη με ςξμ ςξπικό μαπ αμςιποόρχπξ. 

Μεςατξοά ρςξ νεμξδξυεία και ςακςξπξίηρη 

ρςα δχμάςια. Δλεύθεοξ απόγεσμα για μα υαοεί- ςε 

ςιπ εγκαςαρςάρειπ ςξσ νεμξδξυείξσ ραπ και μα 

κάμεςε ςημ ποώςη ραπ βξσςιά ρςημ Ιαοαψβική 

θάλαρρα. 

 
6ε κέξα: Ρηβηέξα Μάγηα & Σνπινύκ – 

Δθδξνκή ζην Σζίηζελ Ίηδα, ελόηε & 

Βαγηαδνιίδ 

 
Ποχιμό και ξδική αμαυώοηρη ρε έμαμ από ςξσπ 

ρημαμςικόςεοξσπ αουαιξλξγικξύπ υώοξσπ ρςξμ 

κόρμξ. Σξ ρσγκοόςημα ςχμ πσοαμίδχμ 

Σρίςρεμ Ίςζα, πξσ ιδούθηκε ςξ 525π.Φ., έυει 

αμαγμχοιρςεί χπ έμα από ςα Νέα Ηαύμαςα ςξσ 

Ιόρμξσ και κηούυθηκε παγκόρμια κληοξμξμιά 

ςηπ UNESCO. Δκεί θα βοείςε καςαπληκςικέπ 

δξμέπ όπχπ η Πσοαμίδα ςξσ Kukuclan, ςξ 

Παοαςηοηςή- οιξ, ςξ Μξμαρςήοι ςξσ μξμαυξύ, 

ςξ Σείυξπ ςχμ κοαμίχμ, και ςξ μεγαλύςεοξ 

γήπεδξ ςξσ κόρμξσ, όπξσ έμαπ φίθσοξπ μπξοεί 

μα ακξσρςεί υιλιόμεςοα μακοιά λόγχ ςχμ 

ιρυσοώμ ακξσρςικώμ ιδιξςήςχμ ςηπ δξμήπ. Οι 

πσοαμίδεπ Σρίςρεμ Ίςζα ποξρελκύξσμ ρσοοξή 

επιρκεπςώμ, ειδικά καςά ςημ Δαοιμή Θρημεοία 

πξσ υαοακςηοίζεςαι από έμα ταιμόμεμξ, όπξσ ξ 

ήλιξπ δημιξσογεί έμα παιυμίδι με ςξ τχπ και 

ςη ρκιά ςξσ μαξύ Kukuclan, και μξιάζει ραμ μα 

γλιρςοά έμα τίδι καςά μήκξπ ςχμ ρκαλιώμ ςηπ 

πσοαμίδαπ. Μερημεοιαμό γεύμα ρε ςξπικό 

ερςιαςό-οιξ. ςξ δοόμξ ςηπ επιρςοξτήπ θα 

δοξριρςείςε ρςα μεοά μιαπ σπόγειαπ βάθοαπ 

(εμόςε), και θα ρςαμαςήρεςε ρςημ σπέοξυη 

απξικιακή πόλη Βαγιαδξλίδ. Δπιρςοξτή αογά 

ςξ απόγεσμα πίρχ ρςη Ριβιέοα Μάγια. Διάοκεια: 

12 ώοεπ 



  

 

 
 

Ριβιέοα Μάγια & Σξσλξύμ (ελεύθεοεπ μέοεπ) 

 

Ποόγεσμα και ςοειπ ελεύθεοεπ μέοεπ για μα απξλαύρεςε ςη μαγεσςική 

τύρη, ςημ ενχςική ακςξγοαμμή με ςξμ κξοαλλιξγεμή ύταλξ και 

παοαδειρέμια μηριά, ςα θεμαςικά πάοκα, ςξσπ μσρςηοιώδειπ 

αουαιξλξγικξύπ υώοξσπ ςχμ Μάγια, ςα πξλσςελή νεμξδξυεία και υώοξσπ 

φσυαγχγίαπ, και ςιπ σπαίθοιεπ αγξοέπ ςηπ Μενικάμικηπ κξσλςξύοαπ. 

Δπιλένςε αμάμερα ρε πξλλέπ ποξςειμόμεμεπ εκδοξμέπ και δοαρςηοιόςηςεπ ή 

απλά απξλαύρςε ςημ παοαλία και ςιπ αμέρειπ ςξσ νεμξδξυείξσ ραπ. 

Αουαιξλξγικξί υώοξι - Σξσλξύμ, Ιόμπα, Δκ Μπαλάμ Ιοξσαζιέοεπ ρε 

μηριά: Isla Mujeres, Isla Contoy, Isla Holbox, Isla Cozumel 

εμόςεπ: Choo Ha, Crystal, Tankach-He, Laguna Kaan Luum Ηεμαςικά 

πάοκα: Xcaret, Xel ha, XPlor, Xenses 

Δοαρςηοιόςηςεπ αδοεμαλίμηπ: Rio Secreto, Jungle tour, κξλύμπι με 

δελτίμια, καςαδύρειπ 

Για ςξ βοάδσ ραπ ποξςείμξσμε μα επιρκετθείςε ςξ κέμςοξ ςηπ Σξσλξύμ & ςη 

ζώμη νεμξδξυείχμ, ςξ θέοεςοξ Playa del Carmen με αμέςοηςεπ επιλξγέπ 

ερςιαςξοίχμ, μπαο, μπξσςίκ μαγαζιώμ. 

 
Ριβιέοα Μάγια, Καμκξύμ και πςήρη επιρςοξτήπ 

Ποχιμό και μεςατξοά ρςξ αεοξδοόμιξ ςξσ Ιαμκξύμ για μα επιβιβαρςείςε ρςημ 

πςήρη επιρςοξτήπ μέρχ Ιχμρςαμςιμξύπξληπ. 

 
Άτινη ρςημ Ελλάδα 

Δπιρςοξτή ρςημ παςοίδα γεμάςξι σπέοξυεπ εικόμεπ και αμαμμήρειπ. 
11 η ημέοα  

10 η ημέοα  

7 η- 9 η μέοεπ  



 
11 εκέξεο 

8 δηαλπθηεξεύζεηο 

Σηκή αλά άηνκν 

ζε δίθιηλν δωκάηην 

*SPECIAL PRICE* 

 
Δπηβάξπλζε 

κνλόθιηλνπ 

SUPERIOR 1.890€ 320€ 

DELUXE 2.100€ 520€ 

Πεξηνρή Superior Deluxe 

Μεμηθό 

ίηπ 

Cadillac Hotel Boutique 5* 

κε πξωηλό ζε deluxe δωκάηην 

 

Ρηβηέξα 

Μάγηα 

Turquoise Tulum Boutique 4* 

κε πξωηλό ζε deluxe king 

δωκάηην 

Ocean Maya Royale Resort, 

Adults Only 5* 

All Inclusive ζε maya deluxe 

δωκάηην 

ΣΙΜΕ & ΠΑΡΟΧΕ 

 
Μέμηθν ίηπ (3 λύρηεο) & Ρηβηέξα Μάγηα (5 λύρηεο) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Όλεπ ξι ςιμέπ μαπ είμαι ΣΕΛΙΚΕ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΤΝ ςξσπ τόοξσπ αεοξδοξμίωμ. 
 

*Special Price - Δηδηθή ηηκή ηνπ νκαδηθνύ πξνγξάκκαηνο ηζρύεη γηα θξάηεζε έωο ηηο 31 Μαΐνπ 2023 θαη γηα 

πεξηνξηζκέλν αξηζκό ζπκκεηνρήο. Μεηά ηελ εκεξνκελία, ε ηηκή ηνπ παθέηνπ αλεβαίλεη +100€ αλά άηνκν. 

 
 

 

 

Διαθέςξσμε πξλλέπ εμαλλακςικέπ λύρειπ διαμξμήπ ρςη Ριβιέοα Μάγια, με νεμξδξυεία ρςη Tulum, Playa del Carmen, 

Akumal και Cancun, από boutique μικοά καςαλύμαςα μέυοι μεγάλα All Inclusive resorts. 



Αεξνπνξηθό δξνκνιόγην 

TK – Turkish Airlines, AM - AeroMexico 

Πεξηιακβάλνληαη: 

Αεοξπξοικό ειριςήοιξ ρε ξικξμξμική θέρη με Turkish Airlines & Aero Mexico 

Υόοξι αεοξδοξμίχμ & επίμασλξπ κασρίμχμ (490 € αμά άςξμξ) Μία (1) 

απξρκεσή και μία (1) υειοαπξρκεσή ξ έκαρςξπ 

Διαμξμή ρε νεμξδξυεία, όπχπ αματέοεςαι παοαπάμχ με ποχιμό ή All Inclusive 

καθημεοιμά 

Μεςατξοέπ από και ποξπ ςξ αεοξδοόμιξ ρςξ Μενικό ίςσ και ςξ Ιαμκξύμ Ξεμάγηρη πόληπ 

ςξσ Μενικξύ με επίρκεφη ςξσ Αμθοχπξλξγικξύ μξσρείξσ Ολξήμεοη εκδοξμή με 

επίρκεφηρςημ Παμαγία ςηπ Γξσαδελξύπηπ και ςξμ αουαιξλξγικό υώοξ Σεξςιυξσακάμ 

Ολξήμεοη εκδοξμή με επίρκεφηρςξμ αουαιξλξγικό υώοξ Σρίςρεμ Ίςζα, εμόςε 

αγοάδξ και Βαγιαδξλίδ 

24χοξ ςηλέτχμξ αμάγκηπ & Τπηοερίεπ ςξπικώμ Αγγλότχμχμ αμςιποξρώπχμ/ 

νεμαγώμ 

Αςξμική ςανιδιχςική αρτάλιρη 

Δμημεοχςικά έμςσπα, Σξπικξί τόοξι, Αρτάλεια αρςικήπ εσθύμηπ, ΥΠΑ 

Γελ πεξηιακβάλνληαη: 

Αυθξτξοικά και τιλξδχοήμαςα 

Οςιδήπξςε αματέοεςαι χπ ποξαιοεςικό ή ποξςειμόμεμξ 

    Υόοξπ ειρόδξσ ρςημ επαουία Quintana Roo και δημξςικό τόοξπ διαμξμήπ (πληοώμεςαι επί 

ςόπξσ καςά ςημ άτινη) 

     Ένξδα ποξρχπικήπ τύρεχπ 

 

 

 

 

 

Αξηζκόο Πηήζεο Γξνκνιόγην Ώξεο Πηήζεωλ 

TK 1844 Αζήλα – Κωλζηαληηλνύπνιε 22:10-23:40 

TK 1894 Θεζζαινλίθε – Κωλζηαληηλνύπνιε 21:25-22:50 

TK 181 Κωλζηαληηλνύπνιε – Μεμηθό ίηπ 02:30-08:35 

AM 516 Μέμηθν ίηπ – Καλθνύλ 10:00-12:30 

TK 184 Καλθνύλ – Κωλζηαληηλνύπνιε 13:50-09:45 (+1) 

TK 1893 Κωλζηαληηλνύπνιε – Θεζζαινλίθε 19:15-20:35 

TK 1849 Κωλζηαληηλνύπνιε – Αζήλα 13:20-14:50 



 

ΓΔΝΙΚΔ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ  
Οι ςιμέπ είμαι κας’ άςξμξ ρε εσοώ. 

Μεςά ςημ επιβεβαίχρη ςηπ κοάςηρηπ και ρε πεοίπςχρη ακύοχρηπ θα σπάουξσμ 

ακσοχςικά με βάρη ςξσπ παοαπάμχ όοξσπ. 

Σα νεμξδξυεία δέυξμςαι πληοχμέπ με πιρςχςική/ υοεχρςική κάοςα ή μεςοηςά. 

ΠΡΟΟΧΗ! πχπ είμαι διεθμώπ  καθιεοχμέμξ  και  εταομόζεςαι  ρςα  μεγάλα 

νεμξδξυεία, καςά ςημ ςακςξπξίηρη διαςσπώρεχμ ρςημ άτινη, ζηςείςαι η  πιρςχςική 

κάοςα ή καςάθερη μεςοηςώμ για κάλσφη ςσυόμ ένςοα καςαμαλώρεχμ κ.ά. ποξρχπι- 

κώμ δαπαμώμ (Mini Bar, ςηλέτχμα από ςξ δχμάςιξ κλπ.). 

Παοαλαβή δχμαςίχμ: 15.00 & Παοάδξρη δχμαςίχμ: 11.00. 

Παιδιά έχπ 12 εςώμ δικαιξύμςαι έκπςχρη από ςξ νεμξδξυείξ . 

Σοίκλιμα δχμάςια είμαι δίκλιμα δχμάςια με ποόρθεςη κλίμη. 

Ζ εςαιοεία διαςηοεί ςξ δικαίχμα  αμςικαςάρςαρηπ  ςχμ  νεμξδξυείχμ  με  άλλα  αμςίρςξι- 

υηπ ή αμώςεοηπ καςηγξοίαπ ρε πεοίπςχρη αμχςέοαπ βίαπ ή σπεοκάλσφηπ δχμαςίχμ. 

Οι ςιμέπ ςχμ  τόοχμ  αεοξδοξμίχμ  είμαι  βαριρμέμεπ  ρςημ  ςοέυξσρα  ςιμή  πεςοελαίξσ. 

Σξ ςελικό  κόρςξπ  ςχμ  τόοχμ  ςχμ  αεοξδοξμίχμ  θα  επιβεβαιώμεςαι  ςημ  ημέοα  

έκδξρηπ ςξσ αεοξπξοικξύ ειριςηοίξσ. 

Για μα πάοεςε ςξ πακέςξ μεόμσμτχμ θα ποέπει μα έυεςε μαζί ραπ ςη ληνιαουική 

ποάνη γάμξσ. 

Οι  ςιμέπ  ρσμςάυθηκαμ  ρύμτχμα  με  ςιπ  ιρυύξσρεπ  ιρξςιμίεπ  μξμιρμάςχμ.  ε  

πεοίπςχρη διατξοξπξίηρηπ  ςχμ  μξμιρμαςικώμ  ιρξςιμιώμ,  αεοξπξοικώμ  μαύλχμ  ή 

ςιμώμ νεμξδξυείχμ/ ςξπικώμ τόοχμ, η εςαιοεία τέοει ςξ δικαίχμα αμαποξραομξγήπ 

ςηπ ςελικήπ ςιμήπ. 

Κοαςήρειπ & Πληοχμέπ 

Για ςημ ξοιρςική ποξκοάςηρη, απαιςείςαι ποξκαςαβξλή 40% ςηπ ςελι- 

κήπ ςιμήπ, μαζί με ςα διαβαςήοια ή ςασςόςηςεπ ςχμ ςανιδιχςώμ και 

ςημ σπξγοατή ςηπ ςανιδιχςικήπ  ρύμβαρηπ.  Ζ  ενότληρη  ςξσ  πακέςξσ 

θα ποέπει μα γίμει 30 ημέοεπ ποιμ ςημ αμαυώοηρη. 

 
Πξλιςική  ακσοχςικώμ 

απ εμημεοώμξσμε για ςημ πξλιςική  ακσοχςικώμ  ςχμ  ποξμηθεσςώμ 

ςξσ πακέςξσ (αεο. εςαιοεία, νεμξδξυεία, ςξπικέπ σπηοερίεπ) 

ε πεοίπςχρη ακύοχρηπ μέυοι 40 ημέοεπ ποιμ ςημ αμαυώοηρη 

– 150 € αμά άςξμξ 

ε πεοίπςχρη ακύοχρηπ 31-39 ημέοεπ ποιμ ςημ αμαυώοηρη 

– 40% ςηπ ρσμξλικήπ ςιμήπ. 

ε πεοίπςχρη ακύοχρηπ 16-30 ημέοεπ ποιμ ςημ αμαυώοηρη 

– 70% ςηπ ρσμξλικήπ ςιμήπ. 

ε πεοίπςχρη ακύοχρηπ 0-15 ημέοεπ ποιμ ςημ αμαυώοηρη 

– 100% ςηπ ρσμξλικήπ ςιμήπ. 

 
Σανιδιχςικά έγγοατα 

Δεμ υοειάζεςαι βίζα για ςξ ςανίδι ραπ ρςξ Μενικό. Σξ διαβαςήοιό ραπ δεμ θα ποέπει μα λή- 

γει εμςόπ 6 μημώμ από ςημ ημέοα άτινηπ ρςξσπ ποξξοιρμξύπ. Βεβαιχθείςε όςι  σπάουξσμ 

αοκεςέπ κεμέπ ρελίδεπ ρςξ  διαβαςήοιό  ραπ  (για  ςσυόμ  θεώοηρη  βίζαπ  ή/και  ειρόδξσ- 

ενόδξσ από ςημ υώοα πξσ επιρκέπςερςε). ρξι ςανιδιώςεπ είμαι αλλξδαπξί και δεμ  είμαι 

κάςξυξι Δλλημικξύ διαβαςηοίξσ, ξτείλξσμ μα επικξιμχμξύμ κας’ ιδίαμ με ςημ ποερβεία 

ςηπ υώοαπ πξσ επιθσμξύμ μα επιρκετθξύμ για  μα  πληοξτξοηθξύμ  για  ςιπ  διαδικαρίεπ 

έκδξρηπ βίζαπ (ετόρξμ ασςή απαιςείςαι). Ζ εςαιοεία μαπ δεμ τέοει καμία εσθύμη ρε πεοί- 

πςχρη ποξβλήμαςξπ, πξσ παοξσριαρςεί με ςα ςανιδιχςικά ραπ έγγοατα ςημ ημέοα ςηπ 

αμαυώοηρήπ ραπ ή εάμ αλλάνει η ρημεοιμή διαδικαρία διαςσπώρεχμ και ειρόδξσ ρςξσπ 

ρσγκεκοιμέμξσπ ποξξοιρμξύπ. 


