
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
«COSMOTE HOT ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ»   

 
Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής η «COSMOTE ή «∆ιοργανώτρια»), που 
εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 44),  και εκπροσωπείται νόµιµα 
διενεργεί προωθητικό πρόγραµµα µε τίτλο “COSMOTE HOT ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ.” (εφεξής το «Πρόγραµµα») σύµφωνα µε τους ακόλουθους όρους 
συµµετοχής.  οι οποίοι, κατά τη διάρκεια του Προγράµµατος  θα είναι ανηρτηµένοι 
στην ιστοσελίδα της COSMOTE (www.cosmote.gr).   
Η ∆ιοργανώτρια επιφυλάσσεται του δικαιώµατός της να τροποποιεί µονοµερώς τους 
παρόντες όρους, να συντοµεύει ή παρατείνει τη διάρκεια του Προγράµµατος ή και να 
το µαταιώσει / παύσει για σπουδαίο λόγο. H τυχόν παράταση της διάρκειας του 
Προγράµµατος ή η µεταβολή των όρων του Προγράµµατος ή η µαταίωση / παύση 
του Προγράµµατος θα πραγµατοποιείται κατόπιν προηγούµενης ανακοίνωσης στο 
δικτυακό τόπο της COSMOTE www.cosmote.gr (εφεξής το «Site») ή σε µέσα 
µαζικής ενηµέρωσης της επιλογής της COSMOTE και θα είναι δεσµευτική για κάθε 
Συµµετέχοντα. Η ∆ιοργανώτρια δεν αναλαµβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά µε 
οποιαδήποτε τέτοια µεταβολή.  
 
Το Πρόγραµµα. 
 
1.  Η COSMOTE ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών επιδιώκει και 

µέσω προωθητικών ενεργειών την προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της  
στην Ελληνική αγορά. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει το προωθητικό Πρόγραµµα 
µε τίτλο “COSMOTE HOT ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ µέσω των 
καταστηµάτων της COSMOTE (ιδιοχρησιµοποιούµενα καταστήµατα «COSMOTE» 
& «COSMOTE corner») (εφεξής «τα Καταστήµατα»).  

 
∆ιάρκεια Προγράµµατος - Όροι Συµµετοχής. 
 
2. Η διάρκεια του Προγράµµατος καθορίζεται από 06/06/2011 µέχρι 10/07/2011 ή 

µέχρι εξαντλήσεως των κατωτέρω αναφεροµένων  δώρων (όποιο από τα δύο 
συµβεί πρώτο) (εφεξής η «∆ιάρκεια»).  

 
3. Στο Πρόγραµµα συµµετέχουν όσοι έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας 

τους, είναι ικανοί προς δικαιοπραξία και διαµένουν στην Ελλάδα.  
 
4. Οι εργαζόµενοι µε οποιαδήποτε σχέση στις εταιρείες του Οµίλου ΟΤΕ, οι 

εργαζόµενοι µε οποιαδήποτε σχέση στα καταστήµατα ΓΕΡΜΑΝΟΣ, COSMOTE  
OTE SHOPS και Proximity, οι ∆ικαιοδόχοι και το προσωπικό των καταστηµάτων 
ΓΕΡΜΑΝΟΣ franchise, οι σύζυγοι των παραπάνω και οι συγγενείς αυτών µέχρι και 
πρώτου βαθµού δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα. 

 
 
Τρόπος συµµετοχής στο Πρόγραµµα-∆ώρα . 
 
5. Η COSMOTE στο πλαίσιο του Προγράµµατος έχει προγραµµατίσει να διαθέσει τα 

ακόλουθα δώρα (εφεξής τα «∆ώρα»): 500 ταξίδια-διαµονές, όπως λεπτοµερώς 
περιγράφονται παρακάτω, σε ένα εκ των ακόλουθων προορισµών: Μύκονο, 
Σαντορίνη, Σκιάθο και Καµένα Βούρλα.  

6. Όσοι ενδιαφέρονται να συµµετέχουν στο Πρόγραµµα, θα πρέπει,   κατά τη 
∆ιάρκεια του Προγράµµατος,  πραγµατοποιήσουν αγορά ενός και µόνο προϊόντος 
από Κατάστηµα COSMOTE αξίας 200€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και άνω. 
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Εξαιρούνται από το Πρόγραµµα ρητώς οι αγορές που αφορούν: κινητά τηλέφωνα 
iPhone και όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται µεσω των καταστηµάτων 
COSMOTE, όπως: εξόφληση λογαριασµών COSMOTE /ΟΤΕ, τεχνική υποστήριξη 
(service) κινητού, µεταφορά καταλόγου και περιεχοµένου τηλεφώνου, ανανέωση 
χρόνου οµιλίας κλπ. (ΣΗΜ: θα πρέπει να είναι συγκεκριµένο το τι εξαιρείται από 
το Πρόγραµµα)  

7. Με την άνω αγορά, οι δικαιούχοι, θα πρέπει  να συµπληρώσουν επί τόπου, εφ’ 
όσον το ζητήσουν, την δήλωση αποδοχής ∆ώρου  ( εφεξής η «∆ήλωση») µέσω 
της οποίας κατοχυρώνουν το δικαίωµα σε µία 4ήµερη διαµονή (3 
διανυκτερεύσεις) ή 5ήµερη διαµονή (4 διανυκτερεύσεις)  για  δύο άτοµα σε 
δίκλινο δωµάτιο σε κατάλυµα της επιλογής του ταξιδιωτικού γραφείου 
«ΜΑΙΑΝ∆ΡΟΣ ΝΕΕΣ Ι∆ΕΕΣ Α.Ε.» σε ένα εκ των ακόλουθων προορισµών : 
Μύκονος, Σαντορίνη, Σκιάθος και Καµένα Βούρλα.   
Η προσφορά της 4ήµερης διαµονής (3 διανυκτερεύσεις) και της 5ήµερης 
διαµονής (4 διανυκτερεύσεις) ισχύει από 06.06.2011 έως 24.7.2011 και από 
29.8.2011 έως 16.12.2011. Οι ηµεροµηνίες πραγµατοποίησης των ταξιδιών θα 
πρέπει να καθοριστούν  σε συνεννόηση µε το ταξιδιωτικό γραφείο.  

     Η υποχρέωση του κάθε δικαιούχου είναι να καταβάλει στο ταξιδιωτικό γραφείο        
     που αναλαµβάνει την υλοποίηση του ταξιδιού ποσό, το οποίο, αναλόγως του  
    προορισµού, κυµαίνεται από €68,00 έως €89,00 κατ’ άτοµο.  

Τυχόν αυξήσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων που θα γίνουν µετά τις 06/06/2011 θα 
επιβαρύνουν τον δικαιούχο αναλόγως. 

 
Οι Γενικοί Όροι Συµµετοχής ανά Προορισµό (Μύκονο, Σαντορίνη, 
Σκιάθο και Καµένα Βούρλα) επισυνάπτονται στους παρόντες 
Αναλυτικούς Όρους και αποτελούν Παράρτηµα αυτών.  
 
Οι δικαιούχοι των κουπονιών επιβαρύνονται περαιτέρω µε τα ατοµικά έξοδα 
διαβίωσης στους προορισµούς. 
 

 
 
 Παράδοση ∆ώρων.  
 
8. Εντός µίας εβδοµάδας από την υπογραφή της ∆ήλωσης, η διαφηµιστική εταιρεία 

«PROXIMITY Z.Z. ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» µε τον διακριτικό τίτλο «ZZ DOT» (Αµβροσίου Φραντζή αρ.16, Νέος 
Κόσµος) (εφεξής η «Proximity» ή «∆ιαφηµιστική»), θα επικοινωνεί µε το 
δικαιούχο και θα του δίνει τα στοιχεία επικοινωνίας µε το ταξιδιωτικό γραφείο 
ΜΑΙΑΝ∆ΡΟΣ ΝΕΕΣ Ι∆ΕΕΣ Α.Ε ώστε να καθορίσει τον προορισµό και τις 
ηµεροµηνίες πραγµατοποίησης του ταξιδιού του.  Η παράδοση  του voucher του 
καταλύµατος  και των υπόλοιπων εντύπων που θα είναι απαραίτητα για το ταξίδι 
θα παραλαµβάνονται από τον δικαιούχο  στο γραφείο της ΜΑΙΑΝ∆ΡΟΣ ΝΕΕΣ 
Ι∆ΕΕΣ Α.Ε ή, εφόσον επιθυµεί, θα αποστέλλονται µε Courier µε έξοδα του 
δικαιούχου το αργότερο 4 ηµέρες πριν την αναχώρηση. Η παράδοση των εν λόγω 
εγγράφων θα γίνεται µε την επίδειξη της αστυνοµικής ταυτότητας ή άλλου 
αποδεικτικού της ταυτότητάς του έγγραφο στοιχείο και θα συνοδεύεται από την 
υπογραφή του σχετικού αποδεικτικού παραλαβής του δώρου από µέρους των 
νικητών. 

 
9. Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ή µεταβιβάζονται ούτε δύναται 

να ζητηθεί η αντικατάστασή τους µε άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήµα σε 
οποιαδήποτε τιµή.  
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10. Μετά την εκπνοή της ∆ιάρκειας του Προγράµµατος και της διανοµής των δώρων 
κατά τα προαναφερόµενα, κάθε υποχρέωση της ∆ιοργανώτριας εταιρείας παύει 
να υφίσταται και η COSMOTE δεν θα υπέχει ούτε αναλαµβάνει οποιαδήποτε 
υποχρέωση έναντι των δικαιούχων. ∆ιευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που δεν 
έχουν διατεθεί όλα τα ∆ώρα, η COSMOTE διατηρεί το δικαίωµα να προβεί είτε 
στη µαταίωση της διάθεσης των µη διατεθέντων µέχρι την ηµεροµηνία εκείνη 
∆ώρων ή στην διάθεση τους µε οποιαδήποτε διαδικασία (π.χ. κλήρωση) ή και 
ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. 

 
11. Το ταξίδι ισχύει µόνο για τον προορισµό που θα καθορίσει ο δικαιούχος µε το 

ταξιδιωτικό γραφείο, αποκλειστικά και µόνο για τις ηµέρες και ώρες του ταξιδιού. 
Η ηµεροµηνία και η ώρα αναχώρησης και άφιξης και το προγραµµατισµένο 
δροµολόγιο δεν υπόκεινται σε αλλαγές, προκειµένου να προσαρµοσθούν στο 
πρόγραµµα του δικαιούχου. Ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωµα να ζητήσει 
οποιοδήποτε χρηµατικό αντάλλαγµα ή ταξίδι σε εναλλακτική ηµεροµηνία σε 
περίπτωση ακύρωσης ή µαταίωσης του ταξιδιού ή αδυναµίας του να ταξιδέψει για 
οποιονδήποτε λόγο.  

12. ∆εδοµένου ότι η διοργάνωση του ταξιδιού έχει αναληφθεί από το ταξιδιωτικό 
γραφείο, η συµµετοχή του δικαιούχου προϋποθέτει την εκ µέρους του ρητή και 
έγγραφη αποδοχή των Γενικών Όρων Συµµετοχής ανά Προορισµό που αποτελούν 
Παράρτηµα των παρόντων Αναλυτικών Όρων καθώς και των όρων που θέτουν 
τυχόν τρίτοι (ιδίως πράκτορες, ναυτιλιακές εταιρείες και λοιπά εµπλεκόµενα 
πρόσωπα). Κατά συνέπεια, ο δικαιούχος υποχρεούται να παρέχει εγγράφως, 
εφόσον του ζητηθεί, έγγραφη επιβεβαίωση των όρων που καθορίζονται από τα 
πρόσωπα αυτά και αφορούν την συµµετοχή του στο ταξίδι.  

13. Η συµµετοχή στο ταξίδι γίνεται µε αποκλειστική ευθύνη του δικαιούχου. Στο 
ευρύτερο µέτρο που είναι επιτρεπτό από το κατά περίπτωση ισχύον εφαρµοστέο 
δίκαιο, η COSMOTE, η ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, οι ναυτικλιακές 
εταιρείες και οι λοιποί εµπλεκόµενοι φορείς απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη. 
Ειδικότερα, η  COSMOTE και η ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ δεν υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη 
για καθυστερήσεις δροµολογίων, ατυχήµατα ή πταίσµα των προσώπων τα οποία 
αναλαµβάνουν την παροχή υπηρεσιών οποιασδήποτε µορφής σε οποιοδήποτε 
στάδιο του ταξιδιού. 

14. Ο δικαιούχος φέρει πλήρως και αποκλειστικώς κάθε οικονοµική και άλλη ευθύνη 
για την συµπεριφορά του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και τις συνέπειές της. 
Περαιτέρω, ο δικαιούχος φέρει πλήρως την ευθύνη σε περίπτωση που σε 
οποιαδήποτε στιγµή δεν ακολουθήσει το προγραµµατισµένο δροµολόγιο που έχει 
ορισθεί για το ταξίδι.  

15. Η συµµετοχή στο ταξίδι των δικαιούχων του Προγράµµατος διέπεται από τους 
Γενικούς Όρους Συµµετοχής ανά προορισµό, όπως αυτοί αναφέρονται ως 
Παράρτηµα στους παρόντες όρους, και δεν καλύπτει  προσωπικές δαπάνες όπως 
ενδεικτικά, κατανάλωση φαγητού και ποτών εκτός των προσφερόµενων 
γευµάτων, κατανάλωση αλκοόλ, κάθε προσωπική δαπάνη, όπως ιδίως αγορές από 
καταστήµατα, µουσεία ή ξενοδοχεία, τηλεφωνήµατα, έξοδα καθαριστηρίου ή 
πλυντηρίου ρούχων, εξυπηρέτηση δωµατίου (room service) ενοικίαση οχηµάτων, 
οποιαδήποτε εκδροµή µη συµπεριλαµβανόµενη στο πρόγραµµα του ταξιδιού κ.ά. 
τις οποίες θα επιβαρυνθούν αποκλειστικά οι νικητές. 

16. Ο δικαιούχος αναγνωρίζει ότι η COSMOTE και η ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ δεν φέρουν 
καµία ευθύνη και δηλώνει ότι δεν διατηρεί καµία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωµα 
κατά αυτών σε περίπτωση που λόγω ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά 
αναφερόµενων καιρικών συνθηκών, γενικής απεργίας κλπ, δεν είναι δυνατή η 
πραγµατοποίηση του ακτοπλοϊκού ταξιδιού από και προς οποιοδήποτε προορισµό 
στο πλαίσιο του ∆ώρου. Επίσης, αναγνωρίζει ότι η COSMOTE και η 
∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ δεν φέρουν καµία ευθύνη και δηλώνει ότι δεν διατηρεί καµία 
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απαίτηση, αξίωση ή δικαίωµα κατά αυτών για κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω 
µαταίωσης ή ακύρωσης ακτοπλοϊκού ταξιδιού κατά τα προαναφερόµενα. Στην 
περίπτωση αυτή, το ταξίδι θα πραγµατοποιείται µόλις καταστεί αυτό δυνατό και 
στις ηµεροµηνίες που θα προτείνει το ταξιδιωτικό γραφείο. Εφ’ όσον ο δικαιούχος 
για λόγους που δεν ευθύνεται η ∆ιοργανώτρια εταιρεία ή το ταξιδιωτικό γραφείο 
αδυνατεί να πραγµατοποιήσει το ταξίδι στις ηµεροµηνίες που είναι διαθέσιµες και 
προτείνει το ταξιδιωτικό γραφείο, η ∆ιοργανώτρια δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ 
προσφέρει στους δικαιούχους τα δώρα ούτε άλλα εναλλακτικά δώρα, 
οποιασδήποτε µορφής και αξίας, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη. 

17. Ο δικαιούχος δεν καλύπτεται από ασφάλιση αναφορικά µε οποιοδήποτε στάδιο 
του ταξιδιού του, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από συµβάσεις του µε τρίτους.  
 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ. 
 
18. Κατά το στάδιο συµµετοχής στο Πρόγραµµα τα µόνα στοιχεία που απαιτούνται 

και δηλώνονται στο κατάστηµα είναι το ονοµατεπώνυµο του δικαιούχου, ένα 
τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση κατοικίας και ο αριθµός ταυτότητας.  Τα 
στοιχεία αυτά θα τηρούνται µέχρι την παράδοση των ∆ώρων κατά τα ανωτέρω. 
Μετά δε την παράδοση των ∆ώρων, κατά τα οριζόµενα στους παρόντες 
Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται. Η συµµετοχή στο 
Πρόγραµµα αποτελεί σαφή και εκ µέρους του Συµµετέχοντα δήλωση συναίνεσης 
κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006 για τις ανάγκες 
διεξαγωγής και δηµοσιότητας του Προγράµµατος καθώς και για σκοπούς 
ενηµέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά µε το Πρόγραµµα.   

 
19. Η συµµετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του 

συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων και των Παραρτηµάτων τους.  
 

      
   Αθήνα, 06/06/2011 

 
 
 
 
 
                                                                            

    Για την COSMOTE 
 
Αλέξανδρος Ντάβος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ 
 
 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_ ΣΚΙΑΘΟΣ 

  
Πακέτο τριών ή τεσσάρων διανυκτερεύσεων για δύο  (2) άτοµα για διαµονή σε δίκλινο 

δωµάτιο σε καταλύµατα B ή Γ κατηγορίας της Σκιάθου. 

 

1) Με το παρόν κουπόνι  εξασφαλίζεται 4ήµερη διαµονή (3 διανυκτερεύσεις) ή 

5ήµερη διαµονή (4 διανυκτερεύσεις)  για  δύο άτοµα  σε δίκλινο δωµάτιο, σε 

καταλύµατα  της Σκιάθου . Η υποχρέωση του κάθε δικαιούχου – κατόχου του 

διπλού κουπονιού είναι να καταβάλει  €68,00 κατ’ άτοµο, ποσό που αντιστοιχεί 

στα κάτωθι:  

• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Βόλο-Σκιάθο-Βόλο σε οικονοµική θέση µε συµβατικά 

πλοία της επιλογής της «ΜΑΙΑΝ∆ΡΟΣ ΝΕΕΣ Ι∆ΕΕΣ Α.Ε.» 

• Εξυπηρέτηση των δικαιούχων, κατά τη διάρκεια της παραµονής τους, από 

εκπρόσωπο της «ΜΑΙΑΝ∆ΡΟΣ ΝΕΕΣ Ι∆ΕΕΣ Α.Ε.» στον προορισµό. 

• Ταξιδιωτική ασφάλιση 

• Έξοδα κρατήσεων  

•  Φ.Π.Α.   

 

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ 4ΗΜΕΡΗΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ (3 ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΤΗΣ 

5ΗΜΕΡΗΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ (4 ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ) ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 06.06.2011 ΕΩΣ ΚΑΙ 

24.7.2011 ΚΑΙ ΑΠΟ 29.8.2011 ΕΩΣ 14.10.2011. 

 
2) Η προσφορά ισχύει για διαµονή σε δίκλινο δωµάτιο. 

3) Αναχωρήσεις των δικαιούχων για το ταξίδι γίνονται, από το λιµάνι του Βόλου, 

κάθε ∆ευτέρα και η επιστροφή τους την Παρασκευή όταν επιλέξουν την 5ήµερη 

διαµονή (4 διανυκτερεύσεις), ενώ οι αναχωρήσεις για τους πελάτες που θα 

επιλέξουν την 4ήµερη διαµονή (3 διανυκτερεύσεις)  θα είναι Παρασκευή και η 

επιστροφή τους την ∆ευτέρα (βάση των δροµολογίων που θα ανακοινωθούν από 

τις ναυτιλιακές εταιρείες). 

4) Η επιλογή της ακτοπλοϊκής εταιρείας, του δροµολογίου καθώς και η  διάθεση των 

εισιτηρίων θα γίνεται αποκλειστικά από το ταξιδιωτικό πρακτορείο 

«ΜΑΙΑΝ∆ΡΟΣ ΝΕΕΣ Ι∆ΕΕΣ Α.Ε.»  

5) Η επιλογή του καταλύµατος θα γίνεται αποκλειστικά από το ταξιδιωτικό 

πρακτορείο «ΜΑΙΑΝ∆ΡΟΣ ΝΕΕΣ Ι∆ΕΕΣ Α.Ε.» και θα κοινοποιείται στον 

δικαιούχο το αργότερο 4 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία αναχώρησης του.  

6) Στα καταλύµατα, το Check in θα γίνεται στις  14:00΄και το Check out στις 12:00. 

7) Κρατήσεις θα γίνονται δεκτές µόνο από τους δικαιούχους - κατόχους του 

αριθµηµένου εντύπου - κουπονιού. 

8) Οι κρατήσεις καθώς και η πληρωµή της συµµετοχής των δικαιούχων γίνονται 

δεκτές το αργότερο 21 ηµέρες πριν την επιθυµητή ηµεροµηνία αναχώρησης.  

9) Τυχόν αυξήσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων που θα γίνουν µετά τις 06/06/2011 θα 

επιβαρύνουν τον επιβάτη αναλόγως. Απαραίτητα στην απόδειξη της κατάθεσης, 

θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθµός του κουπονιού του πελάτη και η ηµεροµηνία 

αναχώρησής του. 

10) Η παράδοση των εισιτηρίων, των Voucher του καταλύµατος  και υπόλοιπων 

εντύπων που θα είναι απαραίτητα για το ταξίδι θα παραλαµβάνονται από τον 

δικαιούχο στο γραφείο της ΜΑΙΑΝ∆ΡΟΣ ΝΕΕΣ Ι∆ΕΕΣ Α.Ε ή, εφόσον επιθυµεί, 

θα αποστέλλονται µε Courier µε έξοδα του δικαιούχου το αργότερο 4 ηµέρες πριν 

την αναχώρηση. 

11) Η ΜΑΙΑΝ∆ΡΟΣ ΝΕΕΣ Ι∆ΕΕΣ Α.Ε εγγυάται και έχει εξασφαλίσει την 

διεκπεραίωση του ταξιδίου σε 50 Άτοµα/Προορισµό/Αναχώρηση (δύναται να 
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υπερβεί, χωρίς δέσµευση, τον αριθµό αυτό ανά αναχώρηση αναλόγως της 

διαθεσιµότητας στα πλοία και καταλύµατα) τηρώντας λίστα προτεραιότητας.  

 

Προσαυξήσεις / Εκπτώσεις 

(για επιπλέον υπηρεσίες / παροχές) 

• Παιδί έως 4 ετών : Καµία χρέωση 

• Παιδί από 4 έως 10 ετών : Έκπτωση 20€ (68€-20€= 48€) 

• Η έκπτωση ισχύει για ένα παιδί  έως 10 ετών όταν αυτό µοιράζεται το δωµάτιο µε 

δύο ενήλικες. 

 

     Ακυρώσεις – Αλλαγές 
Ακυρώσεις συµµετοχής από την πλευρά του ταξιδιώτη υπόκεινται στους 

παρακάτω όρους κατ’ άτοµο, ανάλογα µε τη χρονική στιγµή κατά την οποία 

γίνεται η ακύρωση: 

•  Ακυρώσεις 21 ηµέρες πριν την αναχώρηση, επιστροφή της συνολικής αξίας που 

έχει καταβληθεί. Μπορεί να γίνει αλλαγή στην κράτηση. 

•  Ακυρώσεις 20 έως 11 ηµέρες πριν την αναχώρηση, επιστροφή του 50% της 

αξίας. ∆εν µπορεί να γίνει καµία αλλαγή στην κράτηση. 

• 10 ηµέρες πριν την αναχώρηση, καµία επιστροφή και καµία αλλαγή 

• Όσοι εκ των δικαιούχων των εν λογω πακέτων και µέχρι το 25% του όγκου των 

διατεθέντων πακέτων διαµονών,  δεν προλάβουν να κάνουν χρήση του δώρου  

κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του προορισµού που έχουν κερδίσει, θα 

µπορούν να υλοποιήσουν τις διαµονές τους  στο Galini Wellness Spa & Resort  

στα Καµένα Βούρλα και στους χειµερινούς προορισµούς  2011 για το χρονικό 

διάστηµα από την ηµεροµηνία λήξεως  της περιόδου ισχύος του δώρου τους,  

έως 16/12/2011, µε τους όρους που θα  διέπουν τους χειµερινούς προορισµούς 

2011 και τους ισχύοντες όρους  για  το Galini Wellness Spa & Resort. 

 
 
 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_ ΜΥΚΟΝΟΣ 

  
Πακέτο τριών ή τεσσάρων διανυκτερεύσεων για δύο  (2) άτοµα για διαµονή σε δίκλινο 

δωµάτιο σε καταλύµατα Β ή Γ κατηγορίας  της Μυκόνου 

 

1) Με το παρόν κουπόνι εξασφαλίζετε 4ήµερη διαµονή (3 διανυκτερεύσεις) ή 

5ήµερη διαµονή (4 διανυκτερεύσεις)  για  δύο άτοµα  σε δίκλινο δωµάτιο, σε 

καταλύµατα  της Μυκόνου. Η υποχρέωση του κάθε δικαιούχου – κατόχου του 

διπλού  κουπονιού είναι να καταβάλει  €87,00 κατ’ άτοµο, ποσό που αντιστοιχεί 

στα κάτωθι:  

• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά-Μύκονο-Πειραιά ή Ραφήνα-Μύκονο-Ραφήνα 

σε οικονοµική θέση µε συµβατικά πλοία της επιλογής της «ΜΑΙΑΝ∆ΡΟΣ ΝΕΕΣ 

Ι∆ΕΕΣ Α.Ε.». 

• Εξυπηρέτηση των δικαιούχων, κατά τη διάρκεια της παραµονής τους, από 

εκπρόσωπο της «ΜΑΙΑΝ∆ΡΟΣ ΝΕΕΣ Ι∆ΕΕΣ Α.Ε.» στον προορισµό  

• Ταξιδιωτική ασφάλιση 

• Έξοδα κρατήσεων  

•  Φ.Π.Α.   

 

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ 4ΗΜΕΡΗΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ (3 ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΤΗΣ 

5ΗΜΕΡΗΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ (4 ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ) ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 06.06.2011 ΕΩΣ ΚΑΙ 

24.7.2011 ΚΑΙ ΑΠΟ 29.8.2011 ΕΩΣ 14.10.2011. 

 

2) Η προσφορά ισχύει για διαµονή σε δίκλινο δωµάτιο. 
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3) Αναχωρήσεις των δικαιούχων  για το ταξίδι γίνονται, από το λιµάνι του Πειραιά ή 

της Ραφήνας, κάθε ∆ευτέρα και η επιστροφή τους την Παρασκευή όταν επιλέξουν 

την 5ήµερη διαµονή (4 διανυκτερεύσεις), ενώ οι αναχωρήσεις για τους πελάτες 

που θα επιλέξουν την 4ήµερη διαµονή (3 διανυκτερεύσεις)  θα είναι Παρασκευή 

και η επιστροφή τους την ∆ευτέρα (βάση των δροµολογίων που θα ανακοινωθούν 

από τις ναυτιλιακές εταιρείες). 

4) Η επιλογή της ακτοπλοϊκής εταιρείας, του δροµολογίου, καθώς και η  διάθεση 

των εισιτηρίων θα γίνεται αποκλειστικά από το ταξιδιωτικό πρακτορείο 

«ΜΑΙΑΝ∆ΡΟΣ ΝΕΕΣ Ι∆ΕΕΣ Α.Ε.»  

5) Η επιλογή του καταλύµατος θα γίνεται αποκλειστικά από το ταξιδιωτικό 

πρακτορείο «ΜΑΙΑΝ∆ΡΟΣ ΝΕΕΣ Ι∆ΕΕΣ Α.Ε.» και θα κοινοποιείται στον 

δικαιούχο το αργότερο 4 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία αναχώρησης του.  

6) Στα καταλύµατα, το Check in θα γίνεται στις  14:00΄και το Check out στις 12:00. 

7) Κρατήσεις θα γίνονται δεκτές µόνο από τους δικαιούχους - κατόχους του 

αριθµηµένου εντύπου - κουπονιού. 

8) Οι κρατήσεις καθώς και η πληρωµή της συµµετοχής των δικαιούχων γίνονται 

δεκτές το αργότερο 21 ηµέρες πριν την επιθυµητή ηµεροµηνία αναχώρησης.  

9) Τυχόν αυξήσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων που θα γίνουν µετά τις 6/06/2011 θα 

επιβαρύνουν τον επιβάτη αναλόγως. Απαραίτητα στην απόδειξη της κατάθεσης, 

θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθµός του κουπονιού του πελάτη και η ηµεροµηνία 

αναχώρησής του. 

10) Η παράδοση των εισιτηρίων, των Voucher του καταλύµατος  και υπόλοιπων 

εντύπων που θα είναι απαραίτητα για το ταξίδι θα παραλαµβάνονται από τον 

δικαιούχο στο γραφείο της ΜΑΙΑΝ∆ΡΟΣ ΝΕΕΣ Ι∆ΕΕΣ Α.Ε ή, εφόσον επιθυµεί, 

θα αποστέλλονται µε Courier µε έξοδα του δικαιούχου το αργότερο 4 ηµέρες πριν 

την αναχώρηση. 

11) Η ΜΑΙΑΝ∆ΡΟΣ ΝΕΕΣ Ι∆ΕΕΣ Α.Ε εγγυάται και έχει εξασφαλίσει την 

διεκπεραίωση του ταξιδίου σε 50 Άτοµα/Προορισµό/Αναχώρηση (δύναται να 

υπερβεί, χωρίς δέσµευση, τον αριθµό αυτό ανά αναχώρηση αναλόγως της 

διαθεσιµότητας στα πλοία και καταλύµατα) τηρώντας λίστα προτεραιότητας.  

 

Προσαυξήσεις / Εκπτώσεις 

(για επιπλέον υπηρεσίες / παροχές) 

• Παιδί έως 4 ετών : Καµία χρέωση 

• Παιδί από 4 έως 10 ετών : Έκπτωση 20€ (87€-20€= 67€) 

• Η έκπτωση ισχύει για ένα παιδί  έως 10 ετών όταν αυτό µοιράζεται το δωµάτιο µε 

δύο ενήλικες. 

 

Ακυρώσεις – Αλλαγές 
Ακυρώσεις συµµετοχής από την πλευρά του ταξιδιώτη υπόκεινται στους 

παρακάτω όρους κατ’ άτοµο, ανάλογα µε τη χρονική στιγµή κατά την οποία 

γίνεται η ακύρωση: 

•  Ακυρώσεις 21 ηµέρες πριν την αναχώρηση, επιστροφή της συνολικής αξίας που 

έχει καταβληθεί. Μπορεί να γίνει αλλαγή στην κράτηση. 

•  Ακυρώσεις 20 έως 11 ηµέρες πριν την αναχώρηση, επιστροφή του 50% της 

αξίας. ∆εν µπορεί να γίνει καµία αλλαγή στην κράτηση. 

• 10 ηµέρες πριν την αναχώρηση, καµία επιστροφή και καµία αλλαγή 

• Όσοι εκ των δικαιούχων των εν λογω πακέτων και µέχρι το 25% του όγκου των 

διατεθέντων πακέτων διαµονών,  δεν προλάβουν να κάνουν χρήση του δώρου  

κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του προορισµού που έχουν κερδίσει, θα 

µπορούν να υλοποιήσουν τις διαµονές τους  στο Galini Wellness Spa & Resort  

στα Καµένα Βούρλα και στους χειµερινούς προορισµούς  2011 για το χρονικό 

διάστηµα από την ηµεροµηνία λήξεως  της περιόδου ισχύος του δώρου τους,  

έως 16/12/2011, µε τους όρους που θα  διέπουν τους χειµερινούς προορισµούς 

2011 και τους ισχύοντες όρους  για  το Galini Wellness Spa & Resort. 

 



 8

 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 

  

Πακέτο τριών ή τεσσάρων διανυκτερεύσεων για δύο  (2) άτοµα για διαµονή σε δίκλινο 

δωµάτιο σε καταλύµατα Β ή Γ κατηγορίας της Σαντορίνης 

 

12) Με το παρόν κουπόνι εξασφαλίζετε 4ήµερη διαµονή (3 διανυκτερεύσεις) ή 

5ήµερη διαµονή (4 διανυκτερεύσεις)  για  δύο άτοµα  σε δίκλινο δωµάτιο, σε 

καταλύµατα  της Σαντορίνης. Η υποχρέωση του κάθε δικαιούχου – κατόχου του 

διπλού  κουπονιού είναι να καταβάλει  €89,00 κατ’ άτοµο, ποσό που αντιστοιχεί 

στα κάτωθι:  

• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά-Σαντορίνη-Πειραιά σε οικονοµική θέση µε 

συµβατικά πλοία της επιλογής της «ΜΑΙΑΝ∆ΡΟΣ ΝΕΕΣ Ι∆ΕΕΣ Α.Ε.»..  

• Εξυπηρέτηση των δικαιούχων, κατά τη διάρκεια της παραµονής τους, από 

εκπρόσωπο της «ΜΑΙΑΝ∆ΡΟΣ ΝΕΕΣ Ι∆ΕΕΣ Α.Ε.» στον προορισµό  

• Ταξιδιωτική ασφάλιση 

• Έξοδα κρατήσεων  

•  Φ.Π.Α.   

 

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ 4ΗΜΕΡΗΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ (3 ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΤΗΣ 

5ΗΜΕΡΗΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ (4 ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ) ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 06.06.2011 ΕΩΣ ΚΑΙ 

24.7.2011 ΚΑΙ ΑΠΟ 29.8.2011 ΕΩΣ 21.10.2011. 

 

13) Η προσφορά ισχύει για διαµονή σε δίκλινο δωµάτιο. 

14) Αναχωρήσεις των δικαιούχων  για το ταξίδι γίνονται, από το λιµάνι του Πειραιά, 

κάθε ∆ευτέρα και η επιστροφή τους την Παρασκευή όταν επιλέξουν την 5ήµερη 

διαµονή (4 διανυκτερεύσεις), ενώ οι αναχωρήσεις για τους πελάτες που θα 

επιλέξουν την 4ήµερη διαµονή (3 διανυκτερεύσεις)  θα είναι Παρασκευή και η 

επιστροφή τους την ∆ευτέρα (βάση των δροµολογίων που θα ανακοινωθούν από 

τις ναυτιλιακές εταιρείες). 

15) Η επιλογή της ακτοπλοϊκής εταιρείας, του δροµολογίου, καθώς και η  διάθεση 

των εισιτηρίων θα γίνεται αποκλειστικά από το ταξιδιωτικό πρακτορείο 

«ΜΑΙΑΝ∆ΡΟΣ ΝΕΕΣ Ι∆ΕΕΣ Α.Ε.»  

16) Η επιλογή του καταλύµατος θα γίνεται αποκλειστικά από το ταξιδιωτικό 

πρακτορείο «ΜΑΙΑΝ∆ΡΟΣ ΝΕΕΣ Ι∆ΕΕΣ Α.Ε.» και θα κοινοποιείται στον 

δικαιούχο το αργότερο 4 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία αναχώρησης του.  

17) Στα καταλύµατα, το Check in θα γίνεται στις  14:00΄και το Check out στις 12:00. 

18) Κρατήσεις θα γίνονται δεκτές µόνο από τους δικαιούχους - κατόχους του 

αριθµηµένου εντύπου - κουπονιού. 

19) Οι κρατήσεις καθώς και η πληρωµή της συµµετοχής των δικαιούχων γίνονται 

δεκτές το αργότερο 21 ηµέρες πριν την επιθυµητή ηµεροµηνία αναχώρησης.  

20) Τυχόν αυξήσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων που θα γίνουν µετά τις 06/06/2011 θα 

επιβαρύνουν τον επιβάτη αναλόγως. Απαραίτητα στην απόδειξη της κατάθεσης, 

θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθµός του κουπονιού του πελάτη και η ηµεροµηνία 

αναχώρησής του. 

21) Η παράδοση των εισιτηρίων, των Voucher του καταλύµατος  και υπόλοιπων 

εντύπων που θα είναι απαραίτητα για το ταξίδι θα παραλαµβάνονται από τον 

δικαιούχο στο γραφείο της ΜΑΙΑΝ∆ΡΟΣ ΝΕΕΣ Ι∆ΕΕΣ Α.Ε ή, εφόσον επιθυµεί, 

θα αποστέλλονται µε Courier µε έξοδα του δικαιούχου το αργότερο 4 ηµέρες πριν 

την αναχώρηση. 

22) Η ΜΑΙΑΝ∆ΡΟΣ ΝΕΕΣ Ι∆ΕΕΣ Α.Ε εγγυάται και έχει εξασφαλίσει την 

διεκπεραίωση του ταξιδίου σε 50 Άτοµα/Προορισµό/Αναχώρηση (δύναται να 

υπερβεί, χωρίς δέσµευση, τον αριθµό αυτό ανά αναχώρηση αναλόγως της 

διαθεσιµότητας στα πλοία και καταλύµατα) τηρώντας λίστα προτεραιότητας.  
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Προσαυξήσεις / Εκπτώσεις 

(για επιπλέον υπηρεσίες / παροχές) 

• Παιδί έως 4 ετών : Καµία χρέωση 

• Παιδί από 4 έως 10 ετών : Έκπτωση 20€ (89€-20€= 69€) 

• Η έκπτωση ισχύει για ένα παιδί  έως 10 ετών όταν αυτό µοιράζεται το δωµάτιο µε 

δύο ενήλικες. 

 

Ακυρώσεις – Αλλαγές 

Ακυρώσεις συµµετοχής από την πλευρά του ταξιδιώτη υπόκεινται στους 

παρακάτω όρους κατ’ άτοµο, ανάλογα µε τη χρονική στιγµή κατά την οποία 

γίνεται η ακύρωση: 

•  Ακυρώσεις 21 ηµέρες πριν την αναχώρηση, επιστροφή της συνολικής αξίας που 

έχει καταβληθεί. Μπορεί να γίνει αλλαγή στην κράτηση. 

•  Ακυρώσεις 20 έως 11 ηµέρες πριν την αναχώρηση, επιστροφή του 50% της 

αξίας. ∆εν µπορεί να γίνει καµία αλλαγή στην κράτηση. 

• 10 ηµέρες πριν την αναχώρηση, καµία επιστροφή και καµία αλλαγή 

• Όσοι εκ των δικαιούχων των εν λογω πακέτων και µέχρι το 25% του όγκου των 

διατεθέντων πακέτων διαµονών,  δεν προλάβουν να κάνουν χρήση του δώρου  

κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του προορισµού που έχουν κερδίσει, θα 

µπορούν να υλοποιήσουν τις διαµονές τους  στο Galini Wellness Spa & Resort  

στα Καµένα Βούρλα και στους χειµερινούς προορισµούς  2011 για το χρονικό 

διάστηµα από την ηµεροµηνία λήξεως  της περιόδου ισχύος του δώρου τους,  

έως 16/12/2011, µε τους όρους που θα  διέπουν τους χειµερινούς προορισµούς 

2011 και τους ισχύοντες όρους  για  το Galini Wellness Spa & Resort. 

 

 
 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_ Κ. ΒΟΥΡΛΑ Galini Wellness Spa & Resort 

  

Πακέτο τριών ή τεσσάρων διανυκτερεύσεων για δύο  (2) άτοµα για διαµονή σε δίκλινο 

δωµάτιο στο ξενοδοχείο Galini Wellness Spa & Resort, στα Καµένα Βούρλα. 

 

1) Με το παρόν κουπόνι  εξασφαλίζετε  4ήµερη διαµονή (3 διανυκτερεύσεις) ή 5ήµερη 

διαµονή (4 διανυκτερεύσεις)  για  δύο άτοµα  σε δίκλινο δωµάτιο, στο ξενοδοχείο  

Galini Wellness Spa & Resort, στα Καµένα Βούρλα. Η υποχρέωση του κάθε 

δικαιούχου – κατόχου του διπλού  κουπονιού είναι να καταβάλει  €89,00 κατ’ άτοµο, 

ποσό που αντιστοιχεί στα κάτωθι:  

• Πρωϊνο/άτοµο/διανυκτέρευση 

• 1 Γεύµα / άτοµο/διανυκτέρευση (δεν περιλαµβάνονται ποτά & αναψυκτικά) 

• Καθηµερινή χρήση πισίνας µε ιαµατικά νερά 

• 1  Πρόγραµµα  Spa - Θαλασσοθεραπείας 

• Ταξιδιωτική ασφάλιση  

• Έξοδα κρατήσεων  

• Φ.Π.Α 

 

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ 4ΗΜΕΡΗΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ (3 ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΤΗΣ 

5ΗΜΕΡΗΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ (4 ∆ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ) ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 06.06.2011 ΕΩΣ 

22.7.2011 ΚΑΙ ΑΠΟ 29.8.2011 ΕΩΣ 16.12.2011.  

 
2) Η προσφορά ισχύει για διαµονή σε δίκλινο δωµάτιο. 

3) Αναχωρήσεις των δικαιούχων για το ταξίδι γίνονται, µε δικό τους µεταφορικό 

µέσο, κάθε ∆ευτέρα και η επιστροφή τους την Παρασκευή όταν επιλέξουν την 

5ήµερη διαµονή (4 διανυκτερεύσεις), ενώ οι αναχωρήσεις για τους πελάτες που 
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θα επιλέξουν την 4ήµερη διαµονή (3 διανυκτερεύσεις)  θα είναι Παρασκευή και η 

επιστροφή τους την ∆ευτέρα. 

4) Στo κατάλυµα, το Check in θα γίνεται στις  14:00΄και το Check out στις 12:00. 

5) Κρατήσεις θα γίνονται δεκτές µόνο από τους δικαιούχους - κατόχους του 

αριθµηµένου εντύπου - κουπονιού. 

6) Οι κρατήσεις καθώς και η πληρωµή της συµµετοχής των δικαιούχων γίνονται 

δεκτές το αργότερο 21 ηµέρες πριν την επιθυµητή ηµεροµηνία αναχώρησης.  

7) Απαραίτητα στην απόδειξη της κατάθεσης, θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθµός 

του κουπονιού του πελάτη και η ηµεροµηνία αναχώρησής του. 

8) Η παράδοση  του Voucher του καταλύµατος  και υπόλοιπων εντύπων που θα είναι 

απαραίτητα για το ταξίδι θα παραλαµβάνονται από τον δικαιούχο στο γραφείο της 

ΜΑΙΑΝ∆ΡΟΣ ΝΕΕΣ Ι∆ΕΕΣ Α.Ε ή, εφόσον επιθυµεί, θα αποστέλλονται µε 

Courier µε έξοδα του δικαιούχου το αργότερο 4 ηµέρες πριν την αναχώρηση. 

9) Η ΜΑΙΑΝ∆ΡΟΣ ΝΕΕΣ Ι∆ΕΕΣ Α.Ε εγγυάται και έχει εξασφαλίσει την 

διεκπεραίωση του ταξιδίου σε 50 Άτοµα/Προορισµό/Αναχώρηση (δύναται να 

υπερβεί, χωρίς δέσµευση, τον αριθµό αυτό ανά αναχώρηση αναλόγως της 

διαθεσιµότητας) τηρώντας λίστα προτεραιότητας.  

 

 

Προσαυξήσεις / Εκπτώσεις 

(για επιπλέον υπηρεσίες / παροχές) 

 

• Μέχρι 2 παιδιά έως 6 ετών : καµία χρέωση 

• Ένα παιδί µέχρι 12 ετών δωρεάν 

• ∆εύτερο παιδί από 6-12 ετών  έκπτωση 50% (89-44,5= 44,5€)και δεν απαιτείται 

κουπόνι. 

• Η έκπτωση ισχύει όταν το παιδί µοιράζεται το δωµάτιο µε δύο ενήλικες. 

 

 

Σηµείωση :  
Tα παιδιά δεν µπορούν να κάνουν χρήση του προγράµµατος Θαλασσοθεραπείας ή      

πισίνας µε ιαµατικά νερά. 

 

Ακυρώσεις – Αλλαγές 
Ακυρώσεις συµµετοχής από την πλευρά του ταξιδιώτη υπόκεινται στους 

παρακάτω όρους κατ’ άτοµο, ανάλογα µε τη χρονική στιγµή κατά την οποία 

γίνεται η ακύρωση: 

•  Ακυρώσεις 21 ηµέρες πριν την αναχώρηση, επιστροφή της συνολικής αξίας που 

έχει καταβληθεί. Μπορεί να γίνει αλλαγή στην κράτηση. 

•  Ακυρώσεις 20 έως 11 ηµέρες πριν την αναχώρηση, επιστροφή του 50% της 

αξίας. ∆εν µπορεί να γίνει καµία αλλαγή στην κράτηση. 

• 10 ηµέρες πριν την αναχώρηση, καµία επιστροφή και καµία αλλαγή 

 


