
ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» 

 

Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» 

(εφεξισ θ «COSMOTE» ι «Διοργανϊτρια»), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λεωφ. 

Κθφιςίασ αρ. 44), και εκπροςωπείται νόμιμα, διενεργεί προωκθτικό πρόγραμμα με 

τίτλο “COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ” (εφεξισ το «Πρόγραμμα») ςφμφωνα με 

τουσ ακόλουκουσ όρουσ ςυμμετοχισ, οι οποίοι, κατά τθ διάρκεια του Προγράμματοσ 

κα είναι ανθρτθμζνοι ςτθν ιςτοςελίδα τθσ COSMOTE (www.cosmote.gr). 

Η Διοργανϊτρια επιφυλάςςεται του δικαιϊματόσ τθσ να τροποποιεί μονομερϊσ τουσ 

παρόντεσ όρουσ, να ςυντομεφει ι παρατείνει τθ διάρκεια του Προγράμματοσ ι και να 

το ματαιϊςει / παφςει για ςπουδαίο λόγο. H τυχόν παράταςθ τθσ διάρκειασ του 

Προγράμματοσ ι θ μεταβολι των όρων του Προγράμματοσ ι θ ματαίωςθ / παφςθ του 

Προγράμματοσ πραγματοποιείται κατόπιν προθγοφμενθσ ανακοίνωςθσ ςτο δικτυακό 

τόπο τθσ COSMOTE www.cosmote.gr (εφεξισ το «Site») τουλάχιςτον 24 ϊρεσ νωρίτερα 

και κα είναι δεςμευτικι για κάκε υμμετζχοντα. Η Διοργανϊτρια δεν αναλαμβάνει 

οποιαδιποτε ευκφνθ αναφορικά με οποιαδιποτε τζτοια μεταβολι. 

 

Σο Πρόγραμμα. 

Η COSMOTE ωσ εταιρεία παροχισ υπθρεςιϊν θλεκτρονικϊν  επικοινωνιϊν επιδιϊκει  

μζςω προωκθτικϊν ενεργειϊν ςτθν προβολι των προϊόντων και υπθρεςιϊν τθσ ςτθν 

Ελλθνικι αγορά. το πλαίςιο αυτό διοργανϊνει το προωκθτικό Πρόγραμμα με τίτλο 

“COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ”. 

 

 

Διάρκεια Προγράμματοσ - Όροι υμμετοχήσ. 

1. Η διάρκεια του Προγράμματοσ κακορίηεται από 9/5/2012 μζχρι 30/6/2012 ι μζχρι 

εξαντλιςεωσ των κατωτζρω αναφερομζνων δϊρων (όποιο από τα δφο ςυμβεί πρϊτο) 

(εφεξισ θ «Διάρκεια»). 

2. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα, ζχει κάκε οικιακόσ ςυνδρομθτισ ςυμβολαίου 

τθσ COSMOTE. 



3. το Πρόγραμμα ςυμμετζχουν όςοι ζχουν ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ, 

είναι ικανοί προσ δικαιοπραξία και διαμζνουν ςτθν Ελλάδα. 

 

Σρόποσ ςυμμετοχήσ ςτο Πρόγραμμα-Δώρα. 

4. Η COSMOTE ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ ζχει προγραμματίςει να διακζςει τα 

ακόλουκα δϊρα (εφεξισ τα «Δϊρα»): 10.000 ταξίδια-διαμονζσ, όπωσ λεπτομερϊσ 

περιγράφονται παρακάτω, ςε ζνα εκ των ακόλουκων προοριςμϊν: Μφκονο, αντορίνθ, 

κιάκο, Ναφπακτο και Καμζνα Βοφρλα. 

5. Όςοι ενδιαφζρονται να ςυμμετζχουν ςτο Πρόγραμμα, κα πρζπει, κατά τθ Διάρκεια 

του Προγράμματοσ,  να καλζςουν  ςτο 138 38 ςτθν Εξυπθρζτθςθ Πελατϊν υμβολαίου 

(με χρζωςθ 0,123€/κλιςθ από κινθτό τθλζφωνο COSMOTE ι με χρεϊςεισ που ορίηονται 

από τον πάροχο του δικτφου ωσ εξισ: ΟΣΕ 0,110577€/λεπτό, Wind ςτακερι 

0,1305€/λεπτό, Wind κινθτι από 0,25€/λεπτό ζωσ 0,34€/λεπτό, HOL 0,1292€/λεπτό, 

Forthnet 0,13038€/λεπτό, CYTA HELLAS 0,1305€/λεπτό, Vivodi 0,1240€/λεπτό, ΟΝ 

TELECOMS 0,1240€/λεπτό, VOICENET 0,1305€/λεπτό, Cosmoline 0,11062€/λεπτό*) για 

κζμα αναφορικά με τθ ςφνδεςι του μπορεί παράλλθλα  να ηθτιςει τθ ςυμμετοχι του 

ςτο Πρόγραμμα δθλϊνοντασ τον αρικμό τθσ ςφνδεςθσ με τον οποίο είναι ςυνδρομθτισ 

τθσ COSMOTE. Με τθ διλωςθ ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα, και αφοφ θ COSMOTE 

διαπιςτϊςει ότι θ δθλωκείςα ςφνδεςθ ζχει δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο Πρόγραμμα, κα 

αποςτείλει εντόσ των επόμενων 48 ωρϊν, ςτον αρικμό ςφνδεςθσ γραπτό μινυμα (SMS) 

με μοναδικό κωδικό και τα ςτοιχεία του ταξιδιωτικοφ γραφείου (αρικμό τθλεφϊνου και 

ϊρεσ επικοινωνίασ). Κάκε υμμετζχων δικαιοφται μία ςυμμετοχι. Οι 10.000 πρϊτοι 

που κα καλζςουν ςτο 138 38 μζχρι τθν 30-6-2012 κα λάβουν  τουσ 10.000 αντίςτοιχουσ 

κωδικοφσ.  

6. Με τον άνω κωδικό, οι δικαιοφχοι, κατοχυρϊνουν το δικαίωμα ςε μία 4 ιμερθ 

διαμονι (3 διανυκτερεφςεισ) ι 5ιμερθ (4 διανυκτερεφςεισ) για δφο άτομα ςτθ 

αντορίνθ, ςτθ Μφκονο, ςτθ κιάκο ι ςτο Galini Wellness Spa ςτα Καμζνα Βοφρλα ι ςε 

μία 4 ιμερθ διαμονι (3 διανυκτερεφςεισ) ςτθ Ναφπακτο, για δφο άτομα ςε δίκλινο 

δωμάτιο ςε κατάλυμα τθσ επιλογισ του ταξιδιωτικοφ γραφείου «ΜΑΙΑΝΔΡΟ ΝΕΕ 

ΙΔΕΕ Α.Ε.».  

Η προςφορά τθσ 4ιμερθσ διαμονισ (3 διανυκτερεφςεισ) και τθσ 5ιμερθσ διαμονισ (4 

διανυκτερεφςεισ) ιςχφει από 9/5/2012 ζωσ 16/7/2012 . Εξαιρείται θ περίοδοσ από 



1/6/2012 ζωσ 4/6/2012. Οι θμερομθνίεσ πραγματοποίθςθσ των ταξιδιϊν κα πρζπει να 

κακοριςτοφν ςε ςυνεννόθςθ με το ταξιδιωτικό γραφείο.  

Η υποχρζωςθ του κάκε δικαιοφχου είναι να καταβάλει ςτο ταξιδιωτικό γραφείο που 

αναλαμβάνει τθν υλοποίθςθ του ταξιδιοφ ποςό, το οποίο, αναλόγωσ του προοριςμοφ, 

κυμαίνεται από €86,00 ζωσ €102,00 κατ’ άτομο. Συχόν προςαυξιςεισ ανάλογα τον 

προοριςμό αναφζρονται ςτο Παράρτθμα των παρόντων αναλυτικϊν όρων. 

Συχόν αυξιςεισ ακτοπλοϊκϊν ειςιτθρίων που κα γίνουν κατά τθ διάρκεια του 

Προγράμματοσ  κα επιβαρφνουν τον δικαιοφχο αναλόγωσ. 

 

Οι Γενικοί Όροι υμμετοχήσ ανά Προοριςμό (Μφκονο, αντορίνη, κιάθο, Καμζνα 

Βοφρλα και Ναφπακτο) επιςυνάπτονται ςτουσ παρόντεσ Αναλυτικοφσ Όρουσ και 

αποτελοφν Παράρτημα αυτών. 

Οι δικαιοφχοι των κωδικϊν  επιβαρφνονται περαιτζρω με τα ατομικά ζξοδα διαβίωςθσ 

ςτουσ προοριςμοφσ. 

 

Παράδοςη δώρων. 

7. Ο υμμετζχων που ζχει παραλάβει το SMS με το μοναδικό κωδικό κα πρζπει να 

καλζςει ζωσ τισ  01/07/2012 το ταξιδιωτικό γραφείο ΜΑΙΑΝΔΡΟ ΝΕΕ ΙΔΕΕ Α.Ε (τα 

ςτοιχεία επικοινωνίασ του οποίου εμπεριζχονται ςτο SMS που ςτζλνει θ COSMOTE), 

τουλάχιςτον 1 θμζρα μετά τθν παραλαβι του κωδικοφ, ϊςτε να κακορίςει τον 

προοριςμό και τισ θμερομθνίεσ πραγματοποίθςθσ του ταξιδιοφ του. Η παράδοςθ του 

voucher του καταλφματοσ και των υπόλοιπων εντφπων που κα είναι απαραίτθτα για το 

ταξίδι κα παραλαμβάνονται από τον δικαιοφχο ςτο γραφείο τθσ ΜΑΙΑΝΔΡΟ ΝΕΕ 

ΙΔΕΕ Α.Ε Σαξιαρχϊν 14 – 174 55 Άλιμοσ ι, εφόςον επικυμεί, κα αποςτζλλονται με 

Courier με ζξοδα του δικαιοφχου το αργότερο 4 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ. Η 

παράδοςθ των εν λόγω εγγράφων κα γίνεται με τθν επίδειξθ τθσ αςτυνομικισ 

ταυτότθτασ ι άλλου αποδεικτικοφ τθσ ταυτότθτάσ του ζγγραφο ςτοιχείο και κα 

ςυνοδεφεται από τθν υπογραφι του ςχετικοφ αποδεικτικοφ παραλαβισ του δϊρου 

από μζρουσ του ςυμμετζχοντα.  



8. Σα δϊρα είναι προςωπικά και δεν ανταλλάςςονται ι μεταβιβάηονται οφτε δφναται 

να ηθτθκεί θ αντικατάςταςι τουσ με άλλα ι θ εξαργφρωςι τουσ ςε χριμα ςε 

οποιαδιποτε τιμι. 

9. Μετά τθν εκπνοι τθσ Διάρκειασ του Προγράμματοσ και τθσ διανομισ των δϊρων 

κατά τα προαναφερόμενα, κάκε υποχρζωςθ τθσ Διοργανϊτριασ εταιρείασ παφει να 

υφίςταται και θ COSMOTE δεν κα υπζχει οφτε αναλαμβάνει οποιαδιποτε υποχρζωςθ 

ζναντι των δικαιοφχων. Διευκρινίηεται ότι, ςε περίπτωςθ που δεν ζχουν διατεκεί όλα τα 

Δϊρα, θ COSMOTE διατθρεί το δικαίωμα να προβεί είτε ςτθ ματαίωςθ τθσ διάκεςθσ 

των μθ διατεκζντων μζχρι τθν θμερομθνία εκείνθ δϊρων ι ςτθν διάκεςθ τουσ με 

οποιαδιποτε διαδικαςία (π.χ. κλιρωςθ) ι και ελεφκερα, κατά τθν απόλυτθ διακριτικι 

τθσ ευχζρεια. 

10. Σο ταξίδι ιςχφει μόνο για τον προοριςμό που κα κακορίςει ο δικαιοφχοσ με το 

ταξιδιωτικό γραφείο, αποκλειςτικά και μόνο για τισ θμζρεσ και ϊρεσ του ταξιδιοφ. Η 

θμερομθνία και θ ϊρα αναχϊρθςθσ και άφιξθσ και το προγραμματιςμζνο δρομολόγιο 

δεν υπόκεινται ςε αλλαγζσ, προκειμζνου να προςαρμοςκοφν ςτο πρόγραμμα του 

δικαιοφχου. Ο δικαιοφχοσ δεν ζχει δικαίωμα να ηθτιςει οποιοδιποτε χρθματικό 

αντάλλαγμα ι ταξίδι ςε εναλλακτικι θμερομθνία ςε περίπτωςθ ακφρωςθσ ι 

ματαίωςθσ του ταξιδιοφ ι αδυναμίασ του να ταξιδζψει για οποιονδιποτε λόγο. 

11. Δεδομζνου ότι θ διοργάνωςθ του ταξιδιοφ ζχει αναλθφκεί από το ταξιδιωτικό 

γραφείο, θ ςυμμετοχι του δικαιοφχου προχποκζτει τθν εκ μζρουσ του ρθτι και 

ζγγραφθ αποδοχι των Γενικϊν Όρων υμμετοχισ ανά Προοριςμό που αποτελοφν 

Παράρτθμα των παρόντων Αναλυτικϊν Όρων κακϊσ και των όρων που κζτουν τυχόν 

τρίτοι (ιδίωσ πράκτορεσ, ναυτιλιακζσ εταιρείεσ και λοιπά εμπλεκόμενα πρόςωπα). Κατά 

ςυνζπεια, ο δικαιοφχοσ υποχρεοφται να παρζχει εγγράφωσ, εφόςον του ηθτθκεί, 

ζγγραφθ επιβεβαίωςθ των όρων που κακορίηονται από τα πρόςωπα αυτά και αφοροφν 

τθν ςυμμετοχι του ςτο ταξίδι. 

12. Η ςυμμετοχι ςτο ταξίδι γίνεται με αποκλειςτικι ευκφνθ του δικαιοφχου. το 

ευρφτερο μζτρο που είναι επιτρεπτό από το κατά περίπτωςθ ιςχφον εφαρμοςτζο 

δίκαιο, θ COSMOTE, οι ταξιδιωτικοί πράκτορεσ, οι ναυτιλιακζσ εταιρείεσ και οι λοιποί 

εμπλεκόμενοι φορείσ απαλλάςςονται από κάκε ευκφνθ. 



Ειδικότερα, θ COSMOTE δεν υπζχει οποιαδιποτε ευκφνθ για κακυςτεριςεισ 

δρομολογίων, ατυχιματα ι πταίςμα των προςϊπων τα οποία αναλαμβάνουν τθν 

παροχι υπθρεςιϊν οποιαςδιποτε μορφισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο του ταξιδιοφ. 

13. Ο δικαιοφχοσ φζρει πλιρωσ και αποκλειςτικϊσ κάκε οικονομικι και άλλθ ευκφνθ 

για τθν ςυμπεριφορά του κατά τθ διάρκεια του ταξιδιοφ και τισ ςυνζπειζσ τθσ. 

Περαιτζρω, ο δικαιοφχοσ φζρει πλιρωσ τθν ευκφνθ ςε περίπτωςθ που ςε οποιαδιποτε 

ςτιγμι δεν ακολουκιςει το προγραμματιςμζνο δρομολόγιο που ζχει οριςκεί για το 

ταξίδι. 

14. Η ςυμμετοχι ςτο ταξίδι των δικαιοφχων του Προγράμματοσ διζπεται από τουσ 

Γενικοφσ Όρουσ υμμετοχισ ανά προοριςμό, όπωσ αυτοί αναφζρονται ωσ Παράρτθμα 

ςτουσ παρόντεσ όρουσ, και δεν καλφπτει προςωπικζσ δαπάνεσ όπωσ ενδεικτικά, 

κατανάλωςθ φαγθτοφ και ποτϊν εκτόσ των προςφερόμενων γευμάτων, κατανάλωςθ 

αλκοόλ, κάκε προςωπικι δαπάνθ, όπωσ ιδίωσ αγορζσ από καταςτιματα, μουςεία ι 

ξενοδοχεία, τθλεφωνιματα, ζξοδα κακαριςτθρίου ι πλυντθρίου ροφχων, εξυπθρζτθςθ 

δωματίου (room service) ενοικίαςθ οχθμάτων, οποιαδιποτε εκδρομι μθ 

ςυμπεριλαμβανόμενθ ςτο πρόγραμμα του ταξιδιοφ κ.ά. τισ οποίεσ κα επιβαρυνκοφν 

αποκλειςτικά οι νικθτζσ. 

15. Ο δικαιοφχοσ αναγνωρίηει ότι θ COSMOTE δεν φζρει καμία ευκφνθ και δθλϊνει ότι 

δεν διατθρεί καμία απαίτθςθ, αξίωςθ ι δικαίωμα κατά αυτϊν ςε περίπτωςθ που λόγω 

ανωτζρασ βίασ, όπωσ ενδεικτικά αναφερόμενων καιρικϊν ςυνκθκϊν, γενικισ απεργίασ 

κλπ, δεν είναι δυνατι θ πραγματοποίθςθ του ακτοπλοϊκοφ ταξιδιοφ από και προσ 

οποιοδιποτε προοριςμό ςτο πλαίςιο του Δϊρου. Επίςθσ, αναγνωρίηει ότι θ COSMOTE  

δεν φζρει καμία ευκφνθ και δθλϊνει ότι δεν διατθρεί καμία απαίτθςθ, αξίωςθ ι 

δικαίωμα κατά αυτϊν για κάλυψθ τυχόν εξόδων λόγω ματαίωςθσ ι ακφρωςθσ 

ακτοπλοϊκοφ ταξιδιοφ κατά τα προαναφερόμενα. τθν περίπτωςθ αυτι, το ταξίδι κα 

πραγματοποιείται μόλισ καταςτεί αυτό δυνατό και ςτισ θμερομθνίεσ που κα προτείνει 

το ταξιδιωτικό γραφείο. Εφ’ όςον ο δικαιοφχοσ για λόγουσ που δεν ευκφνεται θ 

Διοργανϊτρια εταιρεία ι το ταξιδιωτικό γραφείο αδυνατεί να πραγματοποιιςει το 

ταξίδι ςτισ θμερομθνίεσ που είναι διακζςιμεσ και προτείνει το ταξιδιωτικό γραφείο, θ 

Διοργανϊτρια δφναται και δικαιοφται να ΜΗΝ προςφζρει ςτουσ δικαιοφχουσ τα δϊρα 

οφτε άλλα εναλλακτικά δϊρα, οποιαςδιποτε μορφισ και αξίασ, οπότε και κα 

απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ. 



16. Ο δικαιοφχοσ δεν καλφπτεται από αςφάλιςθ αναφορικά με οποιοδιποτε ςτάδιο του 

ταξιδιοφ του, εκτόσ εάν άλλωσ προβλζπεται από ςυμβάςεισ του με τρίτουσ.  

17. Η ςυμμετοχι προχποκζτει και ςυνεπάγεται ρθτι και ανεπιφφλακτθ αποδοχι του 

ςυνόλου των παρόντων Αναλυτικϊν Όρων και των Παραρτθμάτων τουσ. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ ΠΡΟΟΡΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

Για  τουσ προοριςμοφσ αντορίνθ, Μφκονο και κιάκο  οι παροχζσ είναι: 

 4  ι 5 θμζρεσ διαμονι (3 ι 4 διανυκτερεφςεισ) για δφο άτομα και για διαμονι ςε 

δίκλινο δωμάτιο καταλφματοσ Β & Γ κατθγορίασ  

Για  το Galini Wellness Spa ςτα Καμζνα Βοφρλα οι παροχζσ είναι : 

 4  ι 5 θμζρεσ διαμονι (3 ι 4 διανυκτερεφςεισ) για δφο άτομα  και για διαμονι 

ςε δίκλινο δωμάτιο 

Για τθ Ναφπακτο οι παροχζσ είναι : 

 4  θμζρεσ διαμονι (3 διανυκτερεφςεισ) για δφο άτομα  και για διαμονι ςε 

δίκλινο δωμάτιο καταλφματοσ Β & Γ κατθγορίασ  

Τποχρεώςεισ  δικαιοφχων 

Οι δικαιοφχοι προκειμζνου να κάνουν χριςθ των ανωτζρω παροχϊν κα πρζπει να 

ακολουκιςουν  τθν ακόλουκθ διαδικαςία: 

 Κάκε δικαιοφχοσ υποχρεοφται να καταβάλει ανά προοριςμό : 

Για τη Μφκονο : 96 €   

Για τη αντορίνη : 98 € 

Για τη κιάθο : 86 € 

Για το Galini Wellness Spa : 102 € 

Για τη Ναφπακτο : 88 € 

 

Σα ανωτζρω κόςτθ είναι κατά άτομο και αφοροφν τα εξισ :  

1. Για τη Μύκονο, τη Σαντορίνη και τη Σκιάθο  

 Ακτοπλοϊκά ειςιτιρια για Πειραιά-Μφκονο-Πειραιά  ι Πειραιά – αντορίνθ – 

Πειραιά ι Ραφινα – Μφκονο- Ραφινα , Βόλο – κιάκο – Βόλο  ςε οικονομικι 

κζςθ με ςυμβατικά πλοία τθσ επιλογισ τθσ ΜΑΙΑΝΔΡΟ ΝΕΕ ΙΔΕΕ ΑΕ  



 Τποδοχι – μεταφορά των δικαιοφχων από το λιμάνι Προοριςμοφ (Μφκονο ι 

αντορίνθ ι κιάκο) ςτο κατάλυμα και αντίςτροφα 

 Σαξιδιωτικζσ υπθρεςίεσ – πλθροφορίεσ από εκπρόςωπο τθσ ΜΑΙΑΝΔΡΟ ΝΕΕ 

ΙΔΕΕ ΑΕ  

 Σαξιδιωτικι Αςφάλιςθ 

 Ζξοδα κρατιςεων  

 Φ.Π.Α.    

 

2. Για το Galini Wellness Spa 

 Πρωϊνο/άτομο/διανυκτζρευςθ 

 Γεφμα /άτομο/διανυκτζρευςθ (δεν περιλαμβάνονται ποτά ι αναψυκτικά) 

 Κακθμερινι χριςθ  εξωτερικισ κερμαινόμενθσ ιαματικισ πιςίνασ 

 Μία (1) χριςθ ανά άτομο τθσ εςωτερικισ κερμαινόμενθσ ιαματικισ πιςίνασ 

(κατόπιν ηιτθςθσ) 

 Σαξιδιωτικζσ υπθρεςίεσ – πλθροφορίεσ από εκπρόςωπο τθσ ΜΑΙΑΝΔΡΟ ΝΕΕ 

ΙΔΕΕ ΑΕ  

 Σαξιδιωτικι αςφάλιςθ  

 Ζξοδα κρατιςεων  

 Φ.Π.Α.    

 

3. Για τη Ναύπακτο 

 Πρωινό κακθμερινά 

 Γεφμα ι δείπνο κακθμερινά (δεν περιλαμβάνονται ποτά ι αναψυκτικά) 

 Σαξιδιωτικζσ υπθρεςίεσ – πλθροφορίεσ από εκπρόςωπο τθσ ΜΑΙΑΝΔΡΟ ΝΕΕ 

ΙΔΕΕ ΑΕ  

 Σαξιδιωτικι Αςφάλιςθ 

 Ζξοδα κρατιςεων 

 Φ.Π.Α. 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 



1. Οι κάτοχοι των κωδικϊν κα πρζπει να ζλκουν ςε επικοινωνία με τθν Εταιρεία 

και να προβοφν ςε τθλεφωνικι κράτθςθ τθσ διαμονισ και καταβολι του  

αντίςτοιχου αντιτίμου τουλάχιςτον είκοςι μία (21) θμερολογιακζσ θμζρεσ πριν 

τθν επικυμθτι θμερομθνία αναχϊρθςθσ.  

2. Συχόν αυξιςεισ ακτοπλοϊκϊν ειςιτθρίων που κα γίνουν κατά τθ διάρκεια του 

Προγράμματοσ  κα επιβαρφνουν τον επιβάτθ αναλόγωσ.  

3. Οι  δικαιοφχοι που κα  επιλζξουν τθν 5ιμερθ διαμονι (4 διανυκτερεφςεισ) κα 

αναχωροφν  για το ταξίδι Δευτζρα  και θ επιςτροφι τουσ κα είναι 

τθν Παραςκευι, ενϊ οι αναχωριςεισ για τουσ δικαιοφχουσ που κα επιλζξουν 

τθν 4ιμερθ διαμονι (3 διανυκτερεφςεισ)  κα είναι Παραςκευι και θ επιςτροφι 

τουσ τθν Δευτζρα. (Βάςει των δρομολογίων που κα ανακοινωκοφν από τισ 

ναυτιλιακζσ εταιρείεσ). τθν Ναφπακτο οι αναχωριςεισ γίνονται όποια θμζρα 

επικυμεί ο δικαιοφχοσ εντόσ του ιςχφοντοσ χρονικοφ διαςτιματοσ. Η μεταφορά 

από και προσ τθν  Ναφπακτο και τα Καμζνα Βοφρλα (Galini Wellness Spa) κα 

γίνεται με επιλογι και ζξοδα του δικαιοφχου.  

4. Η επιλογι τθσ ακτοπλοϊκισ εταιρείασ και του δρομολογίου, του καταλφματοσ 

κακϊσ και θ  διάκεςθ των ειςιτθρίων κα γίνεται αποκλειςτικά από τθν 

ΜΑΙΑΝΔΡΟ ΝΕΕ ΙΔΕΕ ΑΕ. 

5. Ο Μζγιςτοσ αρικμόσ ατόμων ανά αναχϊρθςθ  και ανά προοριςμό είναι 50. (Η 

ΜΑΙΑΝΔΡΟ ΝΕΕ ΙΔΕΕ ΑΕ δφναται να υπερβεί, χωρίσ δζςμευςθ, τον αρικμό 

αυτό ανά αναχϊρθςθ αναλόγωσ τθσ διακεςιμότθτασ)  

6. τα καταλφματα, το Check in κα γίνεται ςτισ  14.00 και το Check out ςτισ 11:00. 

7. Κρατιςεισ κα γίνονται δεκτζσ μόνο από τουσ κατόχουσ του κωδικοφ.  

8. Η παράδοςθ των ειςιτθρίων,  του κουπονιοφ του ξενοδοχείου και των 

υπόλοιπων  εντφπων που κα είναι απαραίτθτα για το ταξίδι κα 

παραλαμβάνονται από τον δικαιοφχο ςτο γραφείο τθσ Εταιρείασ ι, εφόςον 

επικυμεί, κα αποςτζλλονται με Courier με ζξοδα του δικαιοφχου το αργότερο 4 

θμζρεσ πριν τθν  αναχϊρθςθ. 

 

Ακυρώςεισ – Αλλαγζσ 



 Ακυρϊςεισ 21 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ, επιςτροφι τθσ ςυνολικισ 

αξίασ που ζχει καταβλθκεί. Μπορεί να γίνει αλλαγι ςτθν κράτθςθ. 

  Ακυρϊςεισ 20 ζωσ 11 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ, επιςτροφι του 50% 

τθσ αξίασ. Δεν μπορεί να γίνει καμία αλλαγι ςτθν κράτθςθ. 

 10 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ, καμία επιςτροφι και καμία αλλαγι.  

 

Προςαυξήςεισ/ Εκπτώςεισ  

Μονόκλινο δωμάτιο 

 Για τθ αντορίνθ : Προςαφξθςθ 45 € (δθλαδι ςφνολο 98€+45€= 143€)  

 Για τθ Μφκονο : Προςαφξθςθ 45 € (δθλαδι ςφνολο 96€+45€= 141€) 

 Για τθ κιάκο: Προςαφξθςθ 45€ (δθλαδι ςφνολο 86€+45€=131€) 

 Για τθ Ναφπακτο : Προςαφξθςθ 45 € (δθλαδι ςφνολο 88€+45€= 133€) 

 Για το Galini Wellness Spa : Προςαφξθςθ 60€ (δθλαδι ςφνολο 102€+60€=162€) 

Παιδιά 

1. Για τη αντορίνη, τη Μφκονο και τη κιάθο  

 Παιδί ζωσ 4 ετϊν : Καμία χρζωςθ 

 Παιδί από 4 ζωσ 10 ετϊν : Ζκπτωςθ 20€ (δεν απαιτείται κουπόνι) 

Η ζκπτωςθ ιςχφει για ζνα παιδί  ζωσ 10 ετϊν όταν αυτό μοιράηεται το δωμάτιο με 

δφο ενιλικεσ. 

2. Για τη Ναφπακτο 

 Παιδί ζωσ 4 ετϊν : ζκπτωςθ 50% (88€-44€= 44€, δεν απαιτείται κουπόνι )  

 Παιδί από 4 ζωσ 10 ετϊν : Χρζωςθ 88€ (δεν απαιτείται κουπόνι) 

Σα ανωτζρω ιςχφουν για ζνα παιδί  ζωσ 10 ετϊν όταν αυτό μοιράηεται το 

δωμάτιο με δφο ενιλικεσ. 

3. Για το Galini Wellness Spa 

 Μζχρι 2 παιδιά ζωσ 6 ετϊν : καμία χρζωςθ 

 Ζνα παιδί μζχρι 12 ετϊν δωρεάν 



 Δεφτερο παιδί από 6-12 ετϊν  ζκπτωςθ 50% (102€-51€=51€, δεν απαιτείται  

κουπόνι). 

 Η ζκπτωςθ ιςχφει όταν το παιδί μοιράηεται το δωμάτιο με δφο ενιλικεσ. 

ημείωςη :  

 το Galini Wellness Spa, τα παιδιά δεν μποροφν να κάνουν χριςθ τθσ 

ιαματικισ πιςίνασ (εςωτερικι-εξωτερικι) 


