
 
 

 



 
 

 

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. Γμχοίρςε 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 ημεοήριεπ 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 υιξ- 

μιρμέμεπ κξοστέπ, παοαλίεπ με πελώοια κύμαςα, σφίπεδα 

κξμςά ρςξμ ξσοαμό και ςξμ ήλιξ, ζξύγκλεπ, άγξμεπ πεδιά- 

δεπ, πξςάμια, λίμμεπ, έοημξι, γκοεμξί, ταοάγγια και βαθιέπ 

κξιλάδεπ. Μια παοθέμα τύρη με ςημ ξπξία ξ άμθοχπξπ 

βοίρκεςαι ρε αομξμία. Είμαι γη ςχμ ξμείοχμ, υώοα σπέοςα- 

ςξσ 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, μό- 

ρςιμη και πικάμςικη κξσζίμα, ςεκίλα, ρσμαοπαρςικξί οσθμξί 

και μξσρική. 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ 
ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΟΡΙΜΟ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1η μεοα: Πςήρη από ςημ Ελλάδα για 

ςξ Μενικό ίςσ 

Βοαδιμή ρσγκέμςοχρη ρςξ αεοξδοόμιξ και 

πςήρη μέρχ Κχμρςαμςιμξύπξληπ για ςημ 

ποχςεύξσρα Μενικό ίςσ, μία από ςιπ πξλσπλη- 

θέρςεοεπ πόλειπ ρςξμ κόρμξ, με πλξύρια 

ιρςξοία, καθώπ εδώ βοιρκόςαμ η ποχςεύξσρα 

ςηπ ασςξκοαςξοίαπ ςχμ Αζςέκχμ, η πεοίτημη 

Σεμξςρςιςλάμ. 

 
 

2η μεοα: Ξεμάγηρη Μενικό ίςσ 
 

Άτινη  ρςξ  Μενικό  ίςσ  ρςιπ  08.20.  Μεςά  ςιπ 

διαςσπώρειπ και ςημ παοαλαβή ςχμ απξρκεσώμ, 

ρσμάμςηρη με ςξμ ςξπικό ραπ νεμαγό. Καςά ςη 

διάοκεια ςηπ μεςατξοάπ ρςξ νεμξδξυείξ, θα 

λάβεςε ςιπ αουικέπ πληοξτξοίεπ για ςη υώοα 

και ςιπ καθημεοιμέπ δοαρςηοιόςηςεπ. 

Ξεκιμάςε απεσθείαπ για ςημ πεοιήγηρη ςηπ 

πόληπ, όπξσ θα δείςε ςα ρημαμςικόςεοα ανιξθέ- 

αςα ςξσ ιρςξοικξύ ςηπ κέμςοξσ. Θα αμακαλύ- 

φεςε ςημ θοσλική πλαςεία Ζόκαλξ - ςημ καοδιά 

ςηπ πόληπ - με ςα εμςσπχριακά κσβεομηςικά 

κςίοια, ςξμ εμςσπχριακό Καθεδοικό Ναό και ςξ 

Ποξεδοικό Μέγαοξ με ςιπ ςξιυξγοατίεπ ςξσ 

Νςιέγκξ Ριβέοα. Θα δείςε ςξ Παλάςι ςχμ καλώμ 

ςευμώμ και θα διαρυίρεςε ςημ εμςσπχριακή 

λεχτόοξ Paseo del la Reforma με ςξ υοσρό 

άγαλμα ςξσ Αγγέλξσ ςηπ Αμεναοςηρίαπ. 

Επόμεμη ρςάρη ςξ Εθμικό Αμθοχπξλξγικό 

μξσρείξ, όπξσ θα νεμαγηθείςε γμχοίζξμςαπ από 

κξμςά ςα ρημαμςικόςεοα εσοήμαςα ςχμ ποξκξ- 

λξμβιαμώμ πξλιςιρμώμ ςηπ υώοαπ. 

Επιρςοξτή 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. 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 



3η μεοα 
Εκδοξμή ρςξ αουαιξλξγικό υώοξ Σεξςιυξσακάμ & Παμαγία ςηπ Γξσαδελξύπηπ 

Πξσηλό θαη νδηθή αλαρώξεζε ζηα πεξίρσξα ηνπ Μέμηθν ίηπ γηα λα επηζθεθζείηε ην κεγαιύηεξν αξραηνινγηθό 
ρώξν ηνπ Μεμηθνύ, ην εληππσζηαθό Σενηηρνπαθάλ, ηνλ άιινηε ηόπν ησλ Θεώλ, ηελ αξραία ζξεζθεπηηθή 
πξσηεύνπζα θαη ηόπν πξνζθπλήκαηνο ησλ Αδηέθσλ, Θα εληππσζηαζηείηε από ηηο επηβιεηηθέο ππξακίδεο ηνπ 
Ήιηνπ θαη ηεο ειήλεο, ηελ πεξίθεκε ιεσθόξν ησλ Νεθξώλ, πνπ πεξηζηνηρίδεηαη από ζξεζθεπηηθά θαη 
ηειεηνπξγηθά ζπγθξνηήκαηα. Δπόκελε ζηάζε ε κεγαιόπξεπε Βαζηιηθή ηεο Παλαγίαο ηεο Γνπαδεινύπεο, ηεο 
πξνζηάηηδαο ηνπ Μεμηθνύ θαη ην ζεκαληηθόηεξν ηόπν πξνζθπλήκαηνο ηνπ Καζνιηθνύ θόζκνπ ζηελ Ακεξηθαληθή 
ήπεηξν, κε ηε ζαπκαηνπξγή εηθόλα ηεο Μαύξεο Παλαγίαο. Δπηζηξνθή ζην Μεμηθό ίηπ. 



 
 

4η μέοα 

   Μενικό ίςσ   
 
 
 

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. Η πόλη 

διαθέςει εναιοεςικέπ επιλξγήπ για δξκιμή 

μενικάμικηπ κξσζίμαπ και ςεκίλαπ. απ ποξςεί- 

μξσμε επίρηπ μα επιρκετθείςε ςημ πεοιξυή 

Κξγιξακάμ ρςα μόςια ςηπ πόληπ με επίρκεφη ςξσ 

μξσρείξσ ςηπ διάρημηπ ζχγοάτξσ Φοίμςα Κάλξ 

και ςξ Χξςριμίλκξ, όπξσ μπξοείςε μα κάμεςε 

βόλςα με ςιπ παοαδξριακέπ βάοκεπ ρςξ δίκςσξ 

καμαλιώμ, ρσμξδεία μξσρικέπ Μαοιάςρι και 

ςεκίλα. 

 

Εμαλλακςικά 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 & 

Κξσεομαβάκα 

 ςιπ ρπηλιέπ Tolantongo με ςιπ θεομέπ πηγέπ 

ρςημ επαουία Χιδάλγξ 



 
 
 
 

5ε κεξα: Μεμηθό ίηπ – πηήζε γηα 

Καλθνύλ, Ρηβηέξα Μάγηα & Σνπινύκ 

 

Πξόγεπκα θαη παξάδνζε δσκαηίσλ. Πξσηλή 

κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην θαη απεπζείαο 

πηήζε γηα ην παξαζαιάζζην ζέξεηξν ηεο 

Ρηβηέξα Μάγηα, ην θνζκνπνιίηηθν Καλθνύλ. 

Άθημε θαη ζπλάληεζε κε ηνλ ηνπηθό καο 

αληηπξόζσπν. Μεηαθνξά ζην μελνδνρεία 

θαη ηαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα. Διεύζεξν 

απόγεπκα γηα λα ραξείηε ηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηνπ μελνδνρείνπ ζαο θαη λα θάλεηε ηελ 

πξώηε ζαο βνπηηά ζηελ Καξατβηθή ζάιαζζα. 

 
 

 

6ε κέξα: Ρηβηέξα Μάγηα & Σνπινύκ – 

Δθδξνκή ζην Σζίηζελ Ίηδα, ελόηε & 

Βαγηαδνιίδ 

 
Πξσηλό θαη νδηθή αλαρώξεζε ζε έλαλ από 

ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο αξραηνινγηθνύο ρώ- 

ξνπο ζηνλ θόζκν. Σν ζπγθξόηεκα ησλ 

ππξακίδσλ Σζίηζελ Ίηδα, πνπ ηδξύζεθε ην 

525π.Υ., έρεη αλαγλσξηζηεί σο έλα από ηα 

Νέα Θαύκαηα ηνπ Κόζκνπ θαη θεξύρζεθε 

παγθόζκηα θιεξνλνκηά ηεο UNESCO. Δθεί 

ζα βξείηε θαηαπιεθηηθέο δνκέο όπσο ε 

Ππξακίδα ηνπ Kukuclan, ην Παξαηεξεηήξην, 

ην Μνλαζηήξη ηνπ κνλαρνύ, ην Σείρνο ησλ 

θξαλίσλ, θαη ην κεγαιύηεξν γήπεδν ηνπ 

θόζκνπ, όπνπ έλαο ςίζπξνο κπνξεί λα 

αθνπζηεί ρηιηόκεηξα καθξηά ιόγσ ησλ 

ηζρπξώλ αθνπζηηθώλ ηδηνηήησλ ηεο δνκήο. 

Οη ππξακίδεο Σζίηζελ Ίηδα πξνζειθύνπλ 

ζπξξνή επηζθεπηώλ, εηδηθά θαηά ηελ Δαξηλή 

Ιζεκεξία πνπ ραξαθηεξίδεηαη από έλα 

θαηλόκελν, όπνπ ν ήιηνο δεκηνπξγεί έλα 

παηρλίδη κε ην θσο θαη ηε ζθηά ηνπ λανύ 

Kukuclan, θαη κνηάδεη ζαλ λα γιηζηξά έλα 

θίδη θαηά κήθνο ησλ ζθαιηώλ ηεο ππξακί- 

δαο. Μεζεκεξηαλό γεύκα ζε ηνπηθό εζηηαηό- 

ξην. ην δξόκν ηεο επηζηξνθήο ζα δξνζη- 

ζηείηε ζηα λεξά κηαο ππόγεηαο βάζξαο 

(ελόηε), θαη ζα ζηακαηήζεηε ζηελ ππέξνρε 

απνηθηαθή πόιε Βαγηαδνιίδ. Δπηζηξνθή 

αξγά ην απόγεπκα πίζσ ζηε Ρηβηέξα Μάγηα. 

Δηάξθεηα: 12 ώξεο 



  
 
 
 

 

Ρηβηέξα Μάγηα & Σνπινύκ (ειεύζεξεο κέξεο) 

Πξόγεπκα θαη ηξεηο ειεύζεξεο κέξεο γηα λα απνιαύζεηε ηε καγεπηηθή 

θύζε, ηελ εμσηηθή αθηνγξακκή κε ηνλ θνξαιιηνγελή ύθαιν θαη 

παξαδεηζέληα λεζηά, ηα ζεκαηηθά πάξθα, ηνπο κπζηεξηώδεηο 

αξραηνινγηθνύο ρώξνπο ησλ Μάγηα, ηα πνιπηειή μελνδνρεία θαη 

ρώξνπο ςπραγσγίαο, θαη ηηο ππαίζξηεο αγνξέο ηεο Μεμηθάληθεο 

θνπιηνύξαο. Δπηιέμηε αλάκεζα ζε πνιιέο πξνηεηλόκελεο εθδξνκέο 

θαη δξαζηεξηόηεηεο ή απιά απνιαύζηε ηελ παξαιία θαη ηηο αλέζεηο 

ηνπ μελνδνρείνπ ζαο. 

Αξραηνινγηθνί ρώξνη - Σνπινύκ, Κόκπα, Δθ Μπαιάκ 

Κξνπαδηέξεο ζε λεζηά: Isla Mujeres, Isla Contoy, Isla Holbox, Isla 

Cozumel 

ελόηεο: Choo Ha, Crystal, Tankach-He, Laguna Kaan Luum 

Θεκαηηθά πάξθα: Xcaret, Xel ha, XPlor, Xenses 

Δξαζηεξηόηεηεο αδξελαιίλεο: Rio Secreto, Jungle tour, θνιύκπη 
κε δειθίληα, θαηαδύζεηο 

Γηα ην βξάδπ ζαο πξνηείλνπκε λα επηζθεθζείηε ην θέληξν ηεο 

Σνπινύκ & ηε δώλε μελνδνρείσλ, ην ζέξεηξν Playa del Carmen κε 

ακέηξεηεο επηινγέο εζηηαηνξίσλ, κπαξ, κπνπηίθ καγαδηώλ. 

 

 
Ρηβηέξα Μάγηα, Καλθνύλ θαη πηήζε επηζηξνθήο 

Πξσηλό θαη κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην ηνπ Καλθνύλ γηα λα 

επηβηβαζηείηε ζηελ πηήζε επηζηξνθήο κέζσ Κσλζηαληηλνύπνιεο. 

 

 
Άθημε ζηελ Διιάδα 

Δπηζηξνθή ζηελ παηξίδα γεκάηνη ππέξνρεο εηθόλεο θαη αλακλήζεηο. 11 ε εκέξα  

10 ε εκέξα  

7 ε- 9 ε κέξεο  



 

Πεξηνρή 

 

Superior 

 

Superior Plus 

 

Deluxe 

 
Μεμηθό ίηπ 

Cadillac Hotel Boutique 5* 

κε πξωηλό ζε deluxe δσκάηην 

 

 
Ρηβηέξα Μάγηα 

Turquoise Tulum 

Boutique 4* 

κε πξωηλό ζε deluxe 

king δσκάηην 

Turquoise Tulum 

Boutique 4* 

κε πξωηλό ζε deluxe 

ζνπίηα κε πηζίλα 

 
Barcelo Maya Tropical 

5* All Inclusive 

superior δσκάηην 

ΣΙΜΕ & ΠΑΡΟΧΕ 
 

 

Μέμηθν ίηπ (3 λύρηεο) & Ρηβηέξα Μάγηα (5 λύρηεο) 
Αλαρώξεζε: 13/4 - Μεγάιε Πέκπηε 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 εκέξεο 

8 δηαλπθηεξεύζεηο 

 
Σηκή αλά άηνκν 

ζε δίθιηλν δωκάηην 

 
Δπηβάξπλζε 

κνλόθιηλνπ 

     

SUPERIOR 
 

1.950€ 
 

290€ 

     

SUPERIOR PLUS 
 

2.040€ 
 

340€ 

     

DELUXE 
 

2.320€ 
 

600€ 

 

Όλες οι τιμές μας είμαι ΣΕΛΙΚΕ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΤΝ τους φόρους αεροδρομίωμ. 
 
 

 

 



 
Αεξνπνξηθό δξνκνιόγην 

TK – Turkish Airlines, AM - AeroMexico 

Πεξηιακβάλνληαη: 

Αεξνπνξηθό εηζηηήξην ζε νηθνλνκηθή ζέζε κε Turkish Airlines & Aero Mexico 

Φόξνη αεξνδξνκίσλ & επίλαπινο θαπζίκσλ (490 € αλά άηνκν) 

     Μία (1) απνζθεπή θαη κία (1) ρεηξαπνζθεπή ν έθαζηνο 

Δηακνλή ζε μελνδνρεία, όπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ κε πξσηλό ή All 
Inclusive θαζεκεξηλά 

     Μεηαθνξέο από θαη πξνο ην αεξνδξόκην ζην Μεμηθό ίηπ θαη ην Καλθνύλ 

    Ξελάγεζε πόιεο ηνπ Μεμηθνύ κε επίζθεςε ηνπ Αλζξσπνινγηθνύ κνπζείνπ 

    Οινήκεξε εθδξνκή κε επίζθεςεζηελ Παλαγία ηεο Γνπαδεινύπεο θαη ηνλ 

αξραηνινγηθό ρώξν Σενηηρνπαθάλ 

     Οινήκεξε εθδξνκή κε επίζθεςεζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν Σζίηζελ Ίηδα, 

ελόηε αγξάδν θαη Βαγηαδνιίδ 

     24σξν ηειέθσλν αλάγθεο & Τπεξεζίεο ηνπηθώλ Αγγιόθσλσλ 

αληηπξνζώπσλ/ μελαγώλ 

     Αηνκηθή ηαμηδησηηθή αζθάιηζε 

     Δλεκεξσηηθά έληππα, Σνπηθνί θόξνη, Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο, ΦΠΑ 
 

 
Γελ πεξηιακβάλνληαη: 

Αρζνθνξηθά θαη θηινδσξήκαηα 

Οηηδήπνηε αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό ή πξνηεηλόκελν 

    Φόξνο εηζόδνπ ζηελ επαξρία Quintana Roo θαη δεκνηηθό θόξνο δηακνλήο 

(πιεξώλεηαη επί ηόπνπ θαηά ηελ άθημε) 

     Έμνδα πξνζσπηθήο θύζεσο 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ηκ/λία 
Αξηζκόο 

Πηήζεο 
Γξνκνιόγην 

 

Ώξεο Πηήζεωλ 

13/4 TK 1846 Αζήλα – Κσλζηαληηλνύπνιε 22:00-23:30 

14/4 TK 184 Κσλζηαληηλνύπνιε – Μεμηθό ίηπ 02:15-08:20 

17/4 ΑΜ 516 Μέμηθν ίηπ – Καλθνύλ 10:00-12:30 

22/4 ΣΚ 181 Καλθνύλ – Κσλζηαληηλνύπνιε 13:50-09:45 (+1) 

23/4 TK 1849 Κσλζηαληηλνύπνιε - Αζήλα 13:20-14:50 



 
 

ΓΔΝΙΚΔ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ  
 

Οη ηηκέο είλαη θαη’ άηνκν ζε επξώ. 

Μεηά ηελ επηβεβαίσζε ηεο θξάηεζεο θαη ζε πεξίπησζε αθύξσζεο ζα ππάξρνπλ 

αθπξσηηθά κε βάζε ηνπο παξαπάλσ όξνπο. 

Σα μελνδνρεία δέρνληαη πιεξσκέο κε πηζησηηθή/ ρξεσζηηθή θάξηα ή κεηξεηά. 

ΠΡΟΟΧΗ! πσο είλαη δηεζλώο θαζηεξσκέλν θαη εθαξκόδεηαη ζηα κεγάια 

μελνδνρεία, θαηά ηελ ηαθηνπνίεζε δηαηππώζεσλ ζηελ άθημε, δεηείηαη ε πηζησηηθή 

θάξηα ή θαηάζεζε κεηξεηώλ γηα θάιπςε  ηπρόλ  έμηξα  θαηαλαιώζεσλ  θ.ά.  πξνζσπη- 

θώλ δαπαλώλ (Mini Bar, ηειέθσλα από ην δσκάηην θιπ.). 

Παξαιαβή δσκαηίσλ: 15.00 &  Παξάδνζε  δσκαηίσλ:  11.00. 

Παηδηά έσο 12 εηώλ δηθαηνύληαη έθπησζε από ην μελνδνρείν . 

Σξίθιηλα δσκάηηα είλαη δίθιηλα δσκάηηα κε πξόζζεηε θιίλε. 

Η εηαηξεία δηαηεξεί ην δηθαίσκα  αληηθαηάζηαζεο  ησλ  μελνδνρείσλ  κε  άιια  αληίζηνη- 

ρεο ή αλώηεξεο  θαηεγνξίαο  ζε  πεξίπησζε  αλσηέξαο  βίαο  ή  ππεξθάιπςεο  δσκαηίσλ.  

Οη ηηκέο  ησλ  θόξσλ  αεξνδξνκίσλ  είλαη  βαζηζκέλεο  ζηελ  ηξέρνπζα  ηηκή  πεηξειαίνπ. 

Σν  ηειηθό  θόζηνο  ησλ  θόξσλ  ησλ  αεξνδξνκίσλ  ζα  επηβεβαηώλεηαη  ηελ  εκέξα 

έθδνζεο ηνπ αεξνπνξηθνύ εηζηηεξίνπ. 

Γηα λα πάξεηε ην παθέην λεόλπκθσλ ζα πξέπεη λα έρεηε καδί ζαο ηε ιεμηαξρηθή 

πξάμε γάκνπ. 

Οη  ηηκέο  ζπληάρζεθαλ  ζύκθσλα  κε  ηηο  ηζρύνπζεο  ηζνηηκίεο  λνκηζκάησλ.  ε 

πεξίπησζε  δηαθνξνπνίεζεο  ησλ  λνκηζκαηηθώλ  ηζνηηκηώλ,   αεξνπνξηθώλ   λαύισλ   ή 

ηηκώλ μελνδνρείσλ/ ηνπηθώλ θόξσλ,  ε  εηαηξεία  θέξεη  ην  δηθαίσκα  αλαπξνζαξκνγήο 

ηεο ηειηθήο ηηκήο. 

Κξαηήζεηο & Πιεξωκέο 
Γηα ηελ νξηζηηθή πξνθξάηεζε, απαηηείηαη πξνθαηαβνιή 40% ηεο ηειη- 

θήο ηηκήο, καδί κε  ηα  δηαβαηήξηα  ή  ηαπηόηεηεο  ησλ  ηαμηδησηώλ  θαη  

ηελ ππνγξαθή ηεο ηαμηδησηηθήο  ζύκβαζεο.  Η  εμόθιεζε  ηνπ  παθέηνπ 

ζα πξέπεη λα γίλεη 30 εκέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε. 

Πνιηηηθή αθπξωηηθώλ 
αο  ελεκεξώλνπκε  γηα  ηελ  πνιηηηθή  αθπξσηηθώλ  ησλ  πξνκεζεπηώλ 

ηνπ παθέηνπ (αεξ. εηαηξεία, μελνδνρεία, ηνπηθέο ππεξεζίεο) 

ε πεξίπησζε αθύξσζεο κέρξη 40 εκέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε 

– 150 € αλά άηνκν 

ε πεξίπησζε αθύξσζεο 31-39 εκέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε 

– 40% ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο. 

ε πεξίπησζε αθύξσζεο 16-30 εκέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε 

– 70% ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο. 

ε πεξίπησζε αθύξσζεο 0-15 εκέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε 

– 100% ηεο ζπλνιηθήο ηηκήο. 

      Σαμηδηωηηθά έγγξαθα 
Γελ ρξεηάδεηαη βίδα γηα ην ηαμίδη ζαο ζην Μεμηθό. Σν δηαβαηήξηό ζαο δελ ζα πξέπεη λα ιή- 

γεη εληόο 6 κελώλ από ηελ εκέξα άθημεο ζηνπο πξννξηζκνύο. Βεβαησζείηε όηη ππάξρνπλ 

αξθεηέο θελέο ζειίδεο ζην  δηαβαηήξηό  ζαο  (γηα  ηπρόλ  ζεώξεζε  βίδαο  ή/θαη  εηζόδνπ- 

εμόδνπ από ηελ ρώξα πνπ επηζθέπηεζηε). ζνη ηαμηδηώηεο είλαη αιινδαπνί θαη  δελ  είλαη 

θάηνρνη  Διιεληθνύ  δηαβαηεξίνπ,  νθείινπλ  λα  επηθνηλσλνύλ  θαη’  ηδίαλ  κε  ηελ  πξεζβεία 

ηεο ρώξαο πνπ επηζπκνύλ λα επηζθεθζνύλ γηα  λα  πιεξνθνξεζνύλ  γηα  ηηο  δηαδηθαζίεο 

έθδνζεο βίδαο (εθόζνλ απηή απαηηείηαη). Η εηαηξεία καο δελ θέξεη θακία επζύλε ζε πεξί- 

πησζε πξνβιήκαηνο, πνπ παξνπζηαζηεί κε ηα ηαμηδησηηθά ζαο έγγξαθα ηελ εκέξα ηεο 

αλαρώξεζήο ζαο ή εάλ αιιάμεη ε ζεκεξηλή δηαδηθαζία δηαηππώζεσλ θαη εηζόδνπ ζηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο πξννξηζκνύο. 


