ΤΜΒΑΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΣΑΞΙΔΙ/ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

(Π.Δ. 339/1996)

Σηην Aθήνα 02/05/2011 μεηαξύ αθ’ενόρ ηηρ εηαιπείαρ «ΜΑΝΕΣΣΗΣ-ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Τ.Ξ.Ε.» με ηον διακπιηικό ηίηλο
«ΜANESSIS TRAVEL> Φιλελλήνων απ. 4, Aθήνα ,ηηλ.2103211777, με απιθμό ειδικού ζήμαηορ ΕΟΤ 0206E61000249700, ΑΦΜ
095768291 ,ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών και αθ’εηέπος ηος Κος /Καρ…………………………………………………………………………………………………………...,για
λογαπιαζμό και ηων ζςνηαξιδιωηών ηος/ηηρ, ζςμθωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκηά ηα ακόλοςθα: Η εηαιπεία «ΜΑΝΕΣΣΗΣΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Α.Τ.Ξ.Ε.» διοπγανώνει και πωλεί ηο παπακάηω πεπιγπαθόμενο ηαξίδι και έσει ηην εςθύνη ηηρ εκηέλεζήρ
ηος και ο αθεηέπος ζςμβαλλόμενορ πελάηηρ (ζηοισεία ωρ καηωηέπω) αποδέσεηαι να ζςμμεηάζσει ζ’ αςηό, βάζει ηων ακόλοςθων
όπων, ζε ζςνδςαζμό με ηοςρ γενικούρ όποςρ ζςμμεηοσήρ ζε οπγανωμένο ηαξίδι ηος γπαθείος μαρ πού ζςνιζηούν αναπόζπαζηο
ημήμα ηηρ ζύμβαζηρ αςηήρ. Για οηιδήποηε αθοπά ηο ζςγκεκπιμένο οπγανωμένο ηαξίδι και δεν αναθέπεηαι ζηην παπούζα ζύμβαζη,
ηα μέπη παπαπέμποςν πηηά ζηο ππόγπαμμα ηος ηαξιδιού όπωρ αςηό αναγπάθεηαι ζηην πποζθοπά μαρ

Σαλίδη/Πνμμνηζμόξ: ΙΠΑΝΙΑ / ΒΑΡΚΓΛΩΝΗ - ΜΑΔΡΙΣΗ
File: F 19152
Ακαπώνεζε:14.06.2011 Γπηζηνμθή:20.06.2011
Δηάνθεηα: 7 ΜΓΡΓ
Μέζμκ:Αενμπμνηθώξ

ΣΟΙΥΓΙΑ ΠΓΛΑΣΗ:
Οκμμαηεπώκομμ:

Δηεύζοκζε:

Σειέθςκμ:

Fax:

Κηκεηό:
ΣΤΠΟ ΔΩΜΑΣΙΟΤ /ΣΙΜΗ 41-48

Πόιε:
ΠΣΗΓΙ

Υ

(Μμκόθιηκμ)

14.06.2011

ΥΥ

(Double)

810 €

ΥΥ

(Twin)

810 €

1.000 €

T.K.
ΑΘΗΝΑ – ΒΑΡΚΓΛΩΝΗ

Α3 680
20.06.2011

08.45 – 11.00

ΜΑΔΡΙΣΗ - ΑΘΗΝΑ

Α3 689
12.50 – 17.20
17.06.2011
ΒΑΡΚΓΛΩΝΗ – ΜΑΔΡΙΣΗ
ΙΒ 6765 12.40 – 14.00
Αζθάιεηα Δημνγακςηή:Generali Hellas Αν.ομβ: 10727353/10727370,Καιοπημκηαη μόκμ ηα άημμα πμο δεκ έπμοκ οπενβεί ημ 75 μ έημξ

ΤΜΜΓΣΓΥΟΝΣΓ:
ΞΓΝΟΔΟΥΓΙΑ
ΒΑΡΚΓΛΩΝΗ 14.06 – 17.06.2011 ( 3 Δηακ/ζεηξ)
HOTEL CATALONIA BARCELONA PLAZA
www.hoteles-catalonia.com
Σημή παθέημο θαη’ άημμμ εκήιηθαξ: € 810

ΜΑΔΡΙΣΗ 17.06 – 20.06.2011 ( 3 Δηακ/ζεηξ)
ΗΟΣΓL RAFAEL ATOCHA
www.rafaelhoteles.com
Υ 2 άημμα = € 1.620

Φόνμη αενμδνμμίςκ (ηέιε ,επίκαοιμη θαοζίμςκ θιπ): € 115 Υ 2 άημμα = € 230
Όιμη μη θόνμη οπόθεηκηαη ζε πηζακέξ αολήζεηξ μέπνη θαη ηεκ μένα ηεξ ακαπώνεζεξ πμο θαζμνίδμκηαη πάκηα από ηηξ εθάζημηε αενμπμνηθέξ
εηαηνείεξ ζύμθςκα με ημοξ ηζπύμκηεξ ηημμθαηαιόγμοξ ηεξ. Η όπμηα δηαθμνά πνμθύρεη βανύκεη απμθιεηζηηθά ημκ πειάηε.

Γπηπιέμκ πνεώζεηξ: € --- X ---άημμα = € -----ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΣΑΞΙΔΙΟΤ: € 1.850
ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ: € 350

Γλόθιεζε

Εως 03.06.2011

Η πανμύζα ζύμβαζε ηζπύεη ΜΟΝΟ εθόζμκ ηενεζεί ημ πνμκμδηάγναμμα πιενςμήξ/ελόθιεζεξ από ημκ πειάηε. ε ακηίζεηε
πενίπηςζε, ε εηαηνεία δηθαημύηαη κa αθονώζεη ηε ζομμεημπή ημο πειάηε ζημ ηαλίδη, εκώ μ αθεηένμο ζομβαιιόμεκμξ ελαθμιμοζεί
κα έπεη ηεκ οπμπνέςζε θαηαβμιήξ ηςκ πνμβιεπόμεκςκ αθονςηηθώκ.. Γύιμγα πανάπμκα θαηά ηεκ δηάνθεηα ημο ηαληδημύ, πνέπεη κα
ακαθένμκηαη επί ηόπμο ζημκ ζοκμδό ή μεηά ηεκ επηζηνμθή από ημ ηαλίδη εκηόξ (07) ενγάζημςκ εμενώκ θαη μόκμκ εγγνάθςξ.
Δειώκς όηη είμαη ελμοζημδμηεμέκμξ/ε γηα ηεκ εγγναθή ζημ πανόκ ηαλίδη όιςκ ηςκ παναπάκς ηαληδηςηώκ θαη απμδέπμμαη θαη
αημμηθά θαη εθ μένμοξ αοηώκ ηα παναπάκς θαζώξ θαη ημοξ γεκηθμύξ όνμοξ ζομμεημπήξ ημο γναθείμο. Μεηά ηεκ μιμθιήνςζε ημο
ηαληδημύ ζαξ, ε εηαηνεία ζα εθδώζεη ηα πνμβιεπόμεκα εθ ημο κόμμο θμνμιμγηθά παναζηαηηθά, ηα μπμία ζα παναιαμβάκμκηαη από
ηεκ έδνα ηεξ εηαηνείαξ ηηξ ενγάζημεξ εμένεξ ηςκ μηθμκμμηθώκ οπενεζηώκ, (Δεοηένα – Παναζθεοή 10:00- 17:00). Σει.

Γπηθμηκςκίαξ: 210 3290100.

Ημενμμεκία:02/05/2011
Οκμμ/μμ & οπμγναθή Πςιεηή

Ημενμμεκία:02/05/2011
Οκμμ/μμ & οπμγναθή Πειάηε

Συνημμζνα : Γενικοί Όροι Συμμετοχήσ ςε Οργανωμζνο ταξίδι αναπόςπαςτο μέρος την σύμβασης.

