ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΑΞΙΓΙΩΣΗ Δ ΟΡΓΑΝΩΜΔΝΟ ΣΑΞΙΓΙ
Βάζει ηος Πποεδπικού Γιαηάγμαηορ 339/1996, καη’ εθαπμογή ηηρ Οδηγίαρ 90/314/ΔΟΚ
Παξαθαινχκε λα δηαβάζεηε πξνζεθηηθά ηνπο παξαθάησ Γεληθνχο Όξνπο πκκεηνρήο, πξηλ εγγξαθείηε ζε
θάπνην απφ ηα νξγαλσκέλα ηαμίδηα καο. Η ζπκκεηνρή ζε νπνηνδήπνηε νξγαλσκέλν ηαμίδη ηνπ ηνπξηζηηθνχ
γξαθείνπ καο πξνυπνζέηεη ηελ πξνζεθηηθή κειέηε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηαμηδηνχ θαη ζεκαίλεη
ηελ αλεπηθχιαθηε απνδνρή απφ ηνλ ηαμηδηψηε εθδξνκέα ησλ Γεληθψλ Όξσλ πκκεηνρήο ζχκθσλα κε ην Π.Δ.
339/1996. εκεηψλνπκε επίζεο φηη ζηνπο Γεληθνχο Όξνπο πκκεηνρήο αλαθέξνληαη νη γεληθέο πιεξνθνξίεο θαη
ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ δχν ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ ζην νξγαλσκέλν ηαμίδη, ελψ φζνλ αθνξά ηηο
ζπγθεθξηκέλεο θαη εηδηθέο πιεξνθνξίεο (πξννξηζκνχο, ηηκέο, εκέξεο θαη ψξεο αλαρψξεζεο θαη επηζηξνθήο,
κέζα κεηαθνξάο, θαηαιχκαηα, επηζθέςεηο θιπ.), πνπ αθνξνχλ ην θάζε νξγαλσκέλν ηαμίδη ρσξηζηά, ζα πξέπεη
λα ζπκβνπιεχεζηε ην ελ ηζρχ έληππν πξφγξακκα ηνπ γξαθείνπ καο θαη ηνλ ζρεηηθφ ηηκνθαηάινγν.
1. ΓΙΟΡΓΑΝΩΣΗ –ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟ
Η εηαηξεία καο κε ηελ επσλπκία < ΜΑΝΕΗ ΣΑΞΙΔΙΩΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ Α.Σ.Ξ.Ε > και τον διακριτικό
τίτλο <Manessis Travel> ,κε έδξα ηελ Αζήλα , νδφο Φηιειιήλσλ αξ. 4 , εηδηθφ ζήκα ΕΟΣ κε αξηζκφ
0206E61000249700 θαη πνπ ζην εμήο ζα θαιείηαη «ηνπξηζηηθφ γξαθείν», είλαη κέινο ηνπ πλδέζκνπ ησλ ελ
Ειιάδη Σνπξηζηηθψλ θαη Σαμηδησηηθψλ Γξαθείσλ
, είλαη
δηνξγαλσηήο
ηαμηδηψλ, είηε κφλε είηε ζε
θνηλνπξαθηηθή ζπλεξγαζία κε άιια ηνπξηζηηθά γξαθεία, θαη ιεηηνπξγεί σο κεζάδσλ κεηαμχ άιισλ ηνπξηζηηθψλ
γξαθείσλ θαζψο θαη ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, κε ηειηθφ ζθνπφ ηελ πψιεζε ησλ νξγαλσκέλσλ απηψλ ηαμηδίσλ
ζηνλ ηαμηδηψηε -εθδξνκέα.
2. ΓΔΝΙΚΑ
Οη πιεξνθνξίεο, ηα ζηνηρεία θαη νη ζπζηάζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο Γεληθνχο Όξνπο πκκεηνρήο έρνπλ
ειεγρζεί απφ ην γξαθείν καο, θαηά ηνλ ρξφλν ζχληαμεο ηνπ εληχπνπ απηνχ, γηα ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ
αθξίβεηά ηνπο, έρνπλ γεληθφ ραξαθηήξα θαη ηζρχνπλ αλ δελ αλαθέξεηαη θάηη δηαθνξεηηθφ ζην πξφγξακκα ηνπ
θάζε ηαμηδηνχ. Σα έληππα πξνγξάκκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηζρχνληνο θάζε θνξά ηηκνθαηαιφγνπ
ηζρχνπλ γηα ηελ πεξίνδν πνπ αλαγξάθεηαη ζε απηά. Οη πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία ησλ πξνγξακκάησλ ησλ
ηαμηδηψλ κπνξεί λα αιιάμνπλ, ιφγσ ησλ ζπρλψλ θαη έθηαθησλ αιιαγψλ ησλ ζπλζεθψλ παγθνζκίσο, θαη
ηδηαίηεξα ζηηο κεηαθνξέο θαη ηηο δηεζλείο ζρέζεηο. ηελ πεξίπησζε απηή ζα εηδνπνηεζείηε άκεζα κε ηνλ πιένλ
πξφζθνξν ηξφπν.
3. ΔΓΓΡΑΦΔ - ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΑ ΟΡΓΑΝΩΜΔΝΑ ΣΑΞΙΓΙΑ
Οη εγγξαθέο γίλνληαη κε επίζθεςε ζηα γξαθεία ή ζηα γξαθεία ησλ ζπλεξγαηψλ καο, κε αιιεινγξαθία, fax, θαη
ηειέθσλν , κε ηελ πξνυπφζεζε, πξνθεηκέλνπ λα δεζκεπηνχλ ζέζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν ηαμίδη: 1ον ηεο
πιεξσκήο ηεο πξνβιεπφκελεο θάζε θνξά πξνθαηαβνιήο ή νιφθιεξνπ ηνπ πνζνχ, κεηξεηνίο ή κε έκβαζκα
πξνο ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν, θαη 2ον ηεο αλεπηθχιαθηεο απνδνρήο θαη ζπκκφξθσζεο κε ηνπο παξφληεο
Γεληθνχο
Όξνπο. Γηα ηελ έγθπξε εγγξαθή ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηελ απφδεημε πιεξσκήο ηεο
πξνθαηαβνιήο ην ζπγθεθξηκέλν ηαμίδη, κε ηηο εκεξνκελίεο αλαρψξεζεο θαη επηζηξνθήο θαη ηπρφλ άιια
δηαθξηηηθά ζηνηρεία ηνπ. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην ηαμίδη εμαζθαιίδεηαη κε ηελ εμφθιεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο
αμίαο ηνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ επηβαξχλζεσλ 10 πιήξεηο εκέξεο πξηλ ηελ αλαρψξεζε. Σπρφλ κε εμφθιεζε ηνπ
ζπλφινπ ηεο αμίαο ηνπ ηαμηδηνχ ζηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν δίλεη ην δηθαίσκα ζην ηνπξηζηηθφ γξαθείν λα
αθπξψζεη ηελ θξάηεζε θαη, ελδερνκέλσο, λα απαηηήζεη αθπξσηηθά, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο αθχξσζεο πνπ
πξνβιέπνληαη ζην παξφλ. Ο ζπκβαιιφκελνο, ν νπνίνο εθπξνζσπεί ηελ νηθνγέλεηα ή ηελ νκάδα ηνπ, έρεη ηελ
ππνρξέσζε λα ελεκεξψζεη φινπο ηνπο εθπξνζσπνχκελνπο απφ απηφλ ζπληαμηδηψηεο ηνπ γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο
θαη ηνπο φξνπο ηνπ ηαμηδηνχ. Οη ζπκκεηέρνληεο κέζσ ηξίηνπ έρνπλ ηηο ίδηεο ππνρξεψζεηο κε ηνλ εθπξφζσπν
πνπ ηνπο ελέγξαςε ζην ηαμίδη, ην δε ηνπξηζηηθφ γξαθείν ζέηεη ζηε δηάζεζή ηνπο θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία,
φπνηε ηνχ δεηεζεί. ε θάπνηεο αλαρσξήζεηο νξγαλσκέλσλ εθδξνκψλ , ν ζπλνδφο ζαο ζα βξίζθεηαη ζην
αεξνδξφκην άθημεο θαη νη ππεξεζίεο αξρίδνπλ θαη ηειεηψλνπλ κε ηελ αθημε θαη ηελ αλαρψξεζε απφ/πξνο ην
αεξνδξφκην εμσηεξηθνχ.Σν γξαθείν καο επηθπιάζζεηαη γηα ηηο κέξεο θαη ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξψλ,
κνπζείσλ θαη αξρ.ρψξσλ.
4. ΣΙΜΔ ΣΑΞΙΓΙΩΝ - ΔΠΙΒΑΡΤΝΔΙ ΚΛΠ.
Η αμία-ηηκή ησλ ηαμηδηψλ αλαθέξεηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ έληππν ηνπ γξαθείνπ καο. Οη ηηκέο ησλ ηαμηδηψλ
ππνινγίδνληαη θαηά ηελ εκέξα πνπ εθδίδεηαη ν ηηκνθαηάινγνο / έληππφ καο κε βάζε ηα θνζηνιφγηα ησλ
ππεξεζηψλ θάζε ηαμηδηνχ, ηνπο ηζρχνληεο λαχινπο / επίλαπινπο, θφξνπο θαη άιια έμνδα , ηελ ηζνηηκία μέλσλ
λνκηζκάησλ ζε ζρέζε κε ην € Επξψ, θαζψο θαη θάζε άιινλ παξάγνληα θφζηνπο. Σν ηνπξηζηηθφ γξαθείν, αθνχ
εμαληιήζεη θάζε δπλαηφηεηα πξφβιεςεο, δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλαπξνζαξκνγήο ησλ ηηκψλ φηαλ νη πην πάλσ
παξάγνληεο θφζηνπο αιιάμνπλ.
Η ηηκή ηνπ ηαμηδηνχ κπνξεί λα αιιάμεη κέρξη 20 εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ηεο αληίζηνηρεο αλαρψξεζεο,
ιφγσ απξφβιεπησλ απμήζεσλ λαχισλ, ζπλαιιάγκαηνο, θαπζίκσλ θιπ.
ε πεξίπησζε αχμεζεο ηεο ηηκήο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ (πάλσ απφ 10% ηεο αμίαο ηνπ ηαμηδηνχ) γηα ηνπο
παξαπάλσ ιφγνπο, ν ηαμηδηψηεο κπνξεί λα αθπξψζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ θαη λα ηνχ επηζηξαθνχλ ηα ρξήκαηα
πνπ έρεη θαηαβάιεη. Επίζεο, ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν έρεη ην δηθαίσκα, γηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν ή γηα
πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ζέζεσλ, λα πξνπσιήζεη ζέζεηο ζε επλντθφηεξεο ηηκέο, κε εηδηθνχο φξνπο αθπξσηηθψλ.
Οη παηδηθέο ρξεψζεηο πνηθίιινπλ θαηά πεξίπησζε απφ πξνζθνξά δσξεάλ δηακνλήο, ρσξίο θαγεηφ, ζηα
μελνδνρεία θαη ηα πινία, κέρξη κηα κηθξή έθπησζε (γηα ειηθίεο 2-12 εηψλ θαη κφλν φηαλ πιεξψλνπλ δχν
ελήιηθεο ζην ίδην δσκάηην /θακπίλα).
5. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ - ΔΤΘΤΝΔ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ
Σν ηνπξηζηηθφ γξαθείν έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπληνλίζεη θαη λα εθηειέζεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηα
ηαμίδηα πνπ δηαζέηεη ζηνπο ηαμηδηψηεο.
Σν ηνπξηζηηθφ γξαθείν, έρνληαο εμαληιήζεη θάζε δπλαηφηεηα
πξφβιεςεο θαη θξνληίδαο, δελ επζχλεηαη γηα ιαλζαζκέλεο ελέξγεηεο θαη παξαιείςεηο ηξίησλ πξνζψπσλ, θαη
ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο, θαη γηα έθηαθηεο θαηαζηάζεηο, φπσο αθπξψζεηο, θαζπζηεξήζεηο ή αιιαγέο δξνκνινγίσλ
ησλ δηαθφξσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ (αεξνπιάλσλ, πινίσλ, ιεσθνξείσλ, ηξέλσλ θιπ.) ιφγσ απνθιεηζκνχ
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(«εκπάξγθν») πεξηνρψλ εμ αηηίαο ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ, απεξγηψλ θαη άιισλ αηηίσλ. Σν ηνπξηζηηθφ
γξαθείν δελ κπνξεί, επίζεο, λα πξνβιέςεη ή λα ειέγμεη νπνηεζδήπνηε θαζπζηεξήζεηο λαπισκέλσλ πηήζεσλ
(charters) ή θαη δξνκνινγεκέλσλ αεξνπιάλσλ ή πινίσλ ιφγσ ηεο πηζαλφηεηαο απηήο κηθξψλ ή κεγάισλ
θαζπζηεξήζεσλ, γηα ηερληθνχο ή κεηεσξνινγηθνχο ή άιινπο ιφγνπο, Σνλίδεηαη φηη ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν δελ
είλαη ζε ζέζε λα πξνβιέςεη ή λα ειέγμεη πεξηζηάζεηο πνπ είλαη μέλεο πξνο ηε ζθαίξα επηξξνήο ηνπ θαη κπνξεί
λα νδεγήζνπλ ζηε καηαίσζε ηνπ ηαμηδηνχ ή ζε δεκίεο πνπ νθείινληαη ζε κε εθηέιεζε ή πιεκκειή εθηέιεζε
ησλ ζπκθσλεκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπ ηαμηδηνχ. Χαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ πεξηπηψζεσλ είλαη:
απεξγίεο, αηπρήκαηα, αζζέλεηεο, επηδεκίεο, νξγαληθέο δηαηαξαρέο ιφγσ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ, πςνκέηξνπ,
θιίκαηνο, ιφγσ γεπκάησλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην πξφγξακκα ηνπ ηαμηδηνχ ή ιφγσ αλεπαξθψλ ζπλζεθψλ
πγηεηλήο απφ εμσγελείο παξάγνληεο, ηξαπκαηηζκνί ή θαθνπρίεο ιφγσ πνιέκνπ, πξαμηθνπεκάησλ,
ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ, αεξνπεηξαηεηψλ, ζεηζκψλ, θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ππξθαγηψλ, επηδεκηψλ, ηνμηθψλ
κνιχλζεσλ θαη νπνηαδήπνηε άιιε θαηάζηαζε αλάγθεο ή αλσηέξαο βίαο. ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, ην
ηνπξηζηηθφ γξαθείν δελ θέξεη επζχλε γηα απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκίαο πνπ πξνθιήζεθε απφ απηέο. Θα
εμαληιήζεη, πάλησο, θάζε πξνζπάζεηα γηα λα ζπκπαξαζηαζεί θαη λα θξνληίζεη ηνπο ηαμηδηψηεο κε θάζε ηξφπν,
ρσξίο απηφ λα ζηνηρεηνζεηεί γηα ην γξαθείν επζχλε ή ππνρξέσζε θάιπςεο ησλ ζρεηηθψλ έθηαθησλ δαπαλψλ,
νη νπνίεο ζα πξέπεη λα θαιπθζνχλ, φπσο ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο αλσηέξαο βίαο, απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ηαμηδηψηεο.
Εχινγα παξάπνλα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ, πξέπεη λα αλαθέξνληαη ακέζσο θαη επί ηφπνπ ζηνλ ζπλνδφ
(ή, ειιείςεη απηνχ, ζην γξαθείν καο), θαη ζηνλ παξέρνληα ηε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία, εγγξάθσο. Αλ ην
πξφβιεκα πνπ επηζεκάλζεθε δελ θαηέζηε δπλαηφ λα ιπζεί επί ηφπνπ, κεηά ηελ επηζηξνθή ζαο απφ ην ηαμίδη ζα
πξέπεη λα ππνβάιεηε εγγξάθσο ζην γξαθείν καο νπνηνδήπνηε ζρεηηθφ παξάπνλν κέζα ζε πξνζεζκία 7
εξγάζηκσλ εκεξψλ, καδί κε νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία δηαζέηεηε γηα ηε αηηηνιφγεζή
ηνπ. Μεηά ηελ παξέιεπζε 7εκέξνπ, ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν δελ έρεη ππνρξέσζε απάληεζεο ζε νπνηαδήπνηε
απαίηεζε. Μεηά ηελ αλαρψξεζε ηνπ πειάηε εάλ πξνθχςνπλ δεκηέο ιφγσ ηεο κε εθηέιεζεο ή ηεο πιεκκεινχο
εθηέιεζεο παξνρψλ ηνπ νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ,ε απνδεκίσζε πεξηνξίδεηαη ζε φηη νξίδνπλ νη δηεζλείο ζπκβάζεηο
πνπ δεζκεχνπλ ηελ ρψξα θαη δηέπνπλ ηηο ελ ιφγσ παξνρέο. Απνδεκίσζε πνπ ζεκειηψλεηαη απφ ηελ κε
εθηέιεζε ή πιεκκειή εθηέιεζε ησλ παξνρψλ ηνπ νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ, πεξηνξίδεηαη κέρξη ην δηπιάζην ηεο
αμίαο ζηελ θαη΄ άηνκν ηηκή ηνπ ηαμηδηνχ. Γηα λα είλαη δπλαηή απφ πιεπξάο θφζηνπο- ε πξαγκαηνπνίεζε ελφο
νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ, απαηηείηαη ν ειάρηζηνο αξηζκφο ησλ 20 (είθνζη) ζπκκεηερφλησλ. Εθ’ φζνλ ν αξηζκφο
απηφο δελ ζπκπιεξσζεί, ην γξαθείν καο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αθπξψζεη ην ζπγθεθξηκέλν ηαμίδη, νθείιεη δε
λα ελεκεξψζεη ηνπο θαηαλαισηέο πνπ είραλ δειψζεη ζπκκεηνρή ζε απηφ, θαη λα ηνχο επηζηξέςεη ηα ρξήκαηα
πνπ είραλ θαηαβάιεη ρσξίο θακία άιιε ππνρξέσζε πξνο ηνλ ηαμηδηψηε. Παξνρέο πνπ δελ αλαθέξνληαη ζηηο
πεξηγξαθέο ησλ πξνγξακκάησλ ησλ νξγαλσκέλσλ ηαμηδηψλ ή πνπ αλαθέξνληαη σο πξναηξεηηθέο, είηε δελ
πξνζθέξνληαη θαζφινπ απφ ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν καο είηε δηαηίζεληαη κε επηπιένλ ρξέσζε πέξαλ ησλ
αλαγξαθφκελσλ ηηκψλ, εθ’ φζνλ ηειηθά θαηαζηεί δπλαηή ε πινπνίεζή ηνπο .Σν γξαθείν καο δελ έρεη επζχλε
γηα ηηο πξναηξεηηθέο εθδειψζεηο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο ηνπηθνχο θνξείο.
Μεηά ηελ
νινθιήξσζε ηνπ ηαμηδηνχ ζαο, ε εηαηξεία ζα εθδψζεη ηα πξνβιεπφκελα εθ ηνπ λφκνπ θνξνινγηθά παξαζηαηηθά,
ηα νπνία ζα παξαιακβάλνληαη απφ ηελ έδξα ηεο εηαηξείαο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ησλ νηθνλνκηθψλ
ππεξεζηψλ (Δεπηέξα - Παξαζθεπή 10:00 - 17:00).
6. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ – ΔΤΘΤΝΔ ΣΑΞΙΓΙΩΣΩΝ
Επεηδή ζην νξγαλσκέλν ηαμίδη ζπκκεηέρνπλ, ζπλήζσο, θαη άιια άηνκα, ε ζπκκεηνρή ζε απηφ πξνυπνζέηεη
αλάινγε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ,γηα ηνλ ιφγν απηφλ είλαη απαξαίηεηε ε απφιπηε ζπκκφξθσζε ησλ
ηαμηδησηψλ πξνο ην πξφγξακκα ηνπ ηαμηδηνχ θαη ηηο ππνδείμεηο ησλ ζπλνδψλ ή μελαγψλ θαη ε έγθαηξε
πξνζέιεπζή ηνπο ζηνπο ηφπνπο ζπγθέληξσζεο γηα ηηο δηάθνξεο παξνρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο (πηήζεηο,
κεηαθνξέο, μελαγήζεηο, εθδξνκέο, γεχκαηα θιπ.) ,αλ ε θαζπζηέξεζε θαη αζπλέπεηα ηνπ ηαμηδηψηε έρεη ζαλ
απνηέιεζκα ηελ απψιεηα ηεο πηήζεο, εθδξνκήο, κεηαθίλεζεο ή άιιεο ππεξεζίαο .ηελ πεξίπησζε απηή, ν
ηαμηδηψηεο ζα πξέπεη λα επαλαζπλδεζεί κε ηελ νκάδα κε δηθή ηνπ επζχλε θαη έμνδα , ρσξίο δηθαίσκα
επηζηξνθήο ρξεκάησλ γηα ηελ ππεξεζία πνπ έραζε. Σν ηνπξηζηηθφ γξαθείν ζα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή
πξνζπάζεηα γηα λα ηνλ ζπλδξάκεη ζ’ απηφ.
ηα αεξνδξφκηα θαη ηα ιηκάληα ζα πξέπεη λα βξίζθεζηε δχν (2) ηνπιάρηζηνλ ψξεο πξηλ ηελ αλαρψξεζή ζαο. Αλ
δελ πξνβιέπεηαη ζπλνδφο ζην ηαμίδη, πξέπεη λα επηβεβαηψλεηε επί ηφπνπ ηηο επφκελεο πηήζεηο ζαο κε ηελ
αεξνπνξηθή εηαηξεία θαη λα βεβαηψλεζηε πνηα ψξα θαη απφ πνην αεξνδξφκην θαη ζηαζκφ (terminal) αλαρσξεί ε
πηήζε ζαο.
Σπρφλ απψιεηα ηνπ κέζνπ κεηαθνξάο ηνπ νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ ιφγσ
θαζπζηέξεζεο ηνπ ηαμηδηψηε
ζπλεπάγεηαη ηελ απψιεηα ηνπ ζπλφινπ ηνπ ηαμηδηνχ, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη εθηθηή ε επαλαζχλδεζε κε
ηελ ππφινηπε νκάδα κε δηθά ηνπ έμνδα, ρσξίο δηθαίσκα επηζηξνθήο ρξεκάησλ. ηελ πεξίπησζε απηή, ηα
έμνδα γηα ηελ επαλαζχλδεζή ηνπο κε ηελ ππφινηπε νκάδα βαξχλνπλ ηνπο ίδηνπο ηνπο ηαμηδηψηεο, ην δε
ηνπξηζηηθφ γξαθείν ζα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα ηνπο ζπλδξάκεη νξγαλσηηθά ζ’ απηφ.
ε πεξίπησζε πνπ ν ηαμηδηψηεο δηαθφςεη ην ηαμίδη ηνπ κε δηθή ηνπ απφθαζε θαη απνρσξηζηεί απφ ηελ νκάδα,
δελ δηθαηνχηαη θακία πεξαηηέξσ ππεξεζία ή απνδεκίσζε θαη ε επζχλε θαη ηα έμνδα νπνηαζδήπνηε κεηαθίλεζήο
ηνπ εθηφο νκάδαο βαξχλνπλ ηνλ ίδην. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, ην γξαθείν καο δελ θέξεη επζχλε γηα ππεξεζίεο ηνπ
νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ νη νπνίεο δελ παξαζρέζεθαλ ζηνλ ηαμηδηψηε απφ δηθή ηνπ ακέιεηα ή επζχλε, ή ιφγσ
αζζέλεηάο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο θσιχεηαη λα ζπκκεηάζρεη ζην νξγαλσκέλν ηαμίδη ζην νπνίν έρεη
θξαηήζεη ζέζε, κπνξεί λα εθρσξήζεη ηελ θξάηεζή ηνπ ζε άιιν άηνκν, ην νπνίν πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο
ζπκκεηνρήο ζην ζπγθεθξηκέλν ηαμίδη, ην αξγφηεξν 5 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ αλαρψξεζε, ελψ εηδηθά γηα ηηο
ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ε πξνζεζκία είλαη 10 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ αλαρψξεζε. ε πεξίπησζε ηπρφλ
νθεηιφκελνπ ππνινίπνπ ηνπ πνζνχ ή ελδερφκελσλ πξφζζεησλ εμφδσλ απφ ηελ εθρψξεζε ν εθρσξψλ θαη ν
εθδνρέαο επζχλνληαη αιιειέγγπα απέλαληη ζην γξαθείν καο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.
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Ιδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ αεξνκεηαθνξέσλ, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη δελ είλαη δπλαηή ε αιιαγή ηνπ
νλφκαηνο ηνπ επηβάηε, αιιά κφλν ε αθχξσζε ηεο ππάξρνπζαο θξάηεζεο θαη ε θξάηεζε λέαο ζέζεο εθφζνλ
απηφ θαηά πεξίπησζε είλαη δπλαηφλ. Σν ηνπξηζηηθφ γξαθείν δελ θέξεη θακία επζχλε ζε πεξίπησζε πνπ απηφ
δελ ζηαζεί δπλαηφ. Η δε ζπλεπαγφκελε ππνρξεσηηθή αθχξσζε ηεο θξάηεζεο ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο
πξνβιεπφκελνπο ζην παξφλ φξνπο αθχξσζεο.
7. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ-ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ/ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ
Όιεο νη πιεξνθνξίεο, πνπ αθνξνχλ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ή ηελ θαηάηαμε ησλ μελνδνρείσλ θαη ησλ
θαηαιπκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα πξνγξάκκαηα ησλ νξγαλσκέλσλ ηαμηδηψλ καο, είλαη ζχκθσλεο κε ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία ηνπ θάζε θξάηνπο γηα ηελ ηνπξηζηηθή θαηάηαμε ησλ μελνδνρείσλ θαη θαηαιπκάησλ, ε
νπνία κπνξεί λα δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα. Σα δσκάηηα ησλ πεξηζζφηεξσλ μελνδνρείσλ θηινμελνχλ δχν
θξεβάηηα ή έλα εκίδηπιν . Σα ηξίθιηλα δσκάηηα είλαη, ζηελ νπζία, δίθιηλα κε επηπιένλ θξεβάηη. πλήζσο δελ
είλαη ηδηαίηεξα άλεηα θαη ην επηπιένλ θξεβάηη κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ ηα θαλνληθά ή θαλαπέο ή ζπαζηφ
ληηβάλη.Σα δσκάηηα παξαδίδνληαη απφ ην μελνδνρείν ζπλήζσο κεηαμχ 14:00-15:00 θαη είλαη ζηε δηάζεζε ησλ
ελνίθσλ σο ηηο 12:00 ηεο εκέξαο αλαρψξεζεο. ε πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε λα κπείηε λσξίηεξα ζην δσκάηην
ή λα αλαρσξήζεηε αξγφηεξα, ζα πξέπεη λα θαηαβάιεηε ηε ζρεηηθή επηβάξπλζε.
ηα κεκνλσκέλα ηαμίδηα, ζε πεξίπησζε θαζπζηεξεκέλεο άθημεο ζην μελνδνρείν, κεηά ηελ εκέξα ή ηελ ψξα ηεο
πξνγξακκαηηζκέλεο άθημεο ηνπ ηαμηδηψηε, θαη εθ’ φζνλ απηφο δελ έρεη ελεκεξψζεη ζρεηηθά ην μελνδνρείν θαη
ην γξαθείν καο, ην μελνδνρείν έρεη δηθαίσκα λα αθπξψζεη ηελ θξάηεζε θαη λα δηαζέζεη ην δσκάηην γηα φιε ηελ
πεξίνδν ηεο θξάηεζεο, εάλ ηνχ δεηεζεί. ηελ πεξίπησζε ππεξάξηζκσλ θξαηήζεσλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ
μελνδνρείνπ, ην γξαθείν καο ζα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα δηεπζεηήζεη ην ζέκα, ζχκθσλα θαη
κε ηα ηζρχνληα ζηε ρψξα ππνδνρήο. Θα πξέπεη εδψ λα γλσξίδεηε, φηη ζηα ηαμίδηα κε πνχικαλ ζηηο εθδξνκέο
ηεο Ειιάδαο νη ζέζεηο δίλνληαη κε ζεηξά εγγξαθήο θαη δελ αιιάδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ, ζηηο
εθδξνκέο ηνπ εμσηεξηθνχ αιιάδνπλ θαζεκεξηλά .Σν θάπληζκα ζην πνχικαλ απαγνξεχεηαη. Η θξάζε <κέζσ
ηεο πφιεο > , <ζα δνχκε> , <ζα ζαπκάζνπκε> ζηηο εθδξνκέο δειψλνπλ ηελ έλδεημε θαηεχζπλζεο
δξνκνινγίνπ θαη ηελ ζέα απφ ην πνχικαλ ηνπ αμηνζέαηνπ ζεκείνπ – θηεξίνπ αληηζηνίρσο. Η ρξνληθή δηάξθεηα
κηαο νινήκεξεο επίζθεςεο/εθδξνκήο δελ ππεξβαίλεη ηηο ελλέα (9) ζπλνιηθά ψξεο ππνινγηδφκελεο πάληα
απφ ηελ αλαρψξεζε εσο θαη ηελ επηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Η ρξνληθή δηάξθεηα επίζθεςεο/εθδξνκήο κηζήο
κέξαο δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο ηέζζεξηο (4) ψξεο ππνινγηδφκελεο πάληα απφ ηελ αλαρψξεζε έσο θαη ηελ
επηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γίλεηαη γλσζηφ εθ ησλ πξνηέξσλ θαη ξεηά ζπκθσλείηαη φηη νη αεξνπνξηθέο
εηαηξείεο θαη γηα ηνπο δηθνχο ηνπο ιφγνπο νξηζκέλεο θνξέο λαπιψλνπλ γηα δηθέο ηνπο πηήζεηο αεξνπιάλα άιιεο
αεξνπνξηθήο εηαηξείαο. Η πεξίπησζε απηή δελ απνηειεί ιφγν αθχξσζεο ηνπ ηαμηδίνπ απφ ηνλ πειάηε.
8. ΓΙΑΒΑΣΗΡΙΑ,ΘΔΩΡΗΔΙ ΔΙΟΓΟΤ (VISA) & ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΔ ΓΙΑΣΤΠΩΔΙ
Γεληθά, γηα φια ηα ηαμίδηα ζην εμσηεξηθφ απαηηείηαη λέν Ειιεληθφ δηαβαηήξην, ην νπνίν λα έρεη εθδνζεί απφ ην
2006 θαη κεηά. Οη ρψξεο ηεο δψλεο Schengen δέρνληαη θαη ηηο λέεο ηαπηφηεηεο .Σν γξαθείν καο ζπληζηά λα
έρεηε ζην ηαμίδη ην δηαβαηήξηφ ζαο ζε ηζρχ ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ πξνγξακκαηηζκέλε εκεξνκελία επηζηξνθήο
ζαο. Μεξηθέο ρψξεο δεηνχλ ην δηαβαηήξην ησλ ηαμηδησηψλ λα ιήγεη ηνπιάρηζηνλ 3-12 κήλεο κεηά ηνλ ρξφλν
άθημήο ηνπο ζ’ απηέο. Σν ηνπξηζηηθφ γξαθείν παξέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, φζνλ αθνξά ηα
ηαμηδησηηθά θαη άιια έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα θάζε ηαμίδη θαη πξννξηζκφ θαη ηελ έθδνζή ή/θαη ζεψξεζή
ηνπο, αιιά -αθφκε θαη αλ παξάζρεη θάπνηα βνήζεηα ζηε ζρεηηθή δηαδηθαζία- δελ επζχλεηαη γηα ηπρφλ κε έθδνζε
ή κε ζεψξεζε απηψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, ζηηο νπνίεο πξέπεη λα απεπζπλζεί ν ηαμηδηψηεο. Εηδηθά νη ππήθννη
άιισλ ρσξψλ, πνπ είλαη θάηνρνη μέλσλ δηαβαηεξίσλ, πξέπεη λα ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά ην ηνπξηζηηθφ γξαθείν
θαη λα απεπζχλνληαη νη ίδηνη ζηηο πξνμεληθέο αξρέο ηεο ρψξαο ηνπο, θαζψο θαη ησλ ρσξψλ πνπ ζα
επηζθεθζνχλ. Σπρφλ κε εμαζθάιηζε ηεο έγθαηξεο έθδνζεο ή ζεψξεζεο ησλ ηαμηδησηηθψλ ζαο εγγξάθσλ δελ
δηθαηνινγεί ηελ αθχξσζε ηεο ζπκκεηνρήο ζαο ζην ηαμίδη ρσξίο ρξέσζε αθπξσηηθψλ. Σν ηνπξηζηηθφ γξαθείν
παξέρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηπρφλ απαξαίηεηνπο εκβνιηαζκνχο ή άιιεο θαξκαθεπηηθέο πξνθπιάμεηο γηα
ηηο πεξηνρέο ηξνπηθψλ ή άιισλ επηδεκηψλ. Λφγσ, φκσο, θαη ησλ ηαηξηθψλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ θάζε
ηαμηδηψηε, ν ίδηνο έρεη ηελ επζχλε λ’ απεπζπλζεί ζρεηηθά ζηηο αξκφδηεο πγεηνλνκηθέο αξρέο.
9. ΑΦΑΛΙΗ
Σν γξαθείν καο έρεη ζπλάςεη αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην Αζηηθήο Επαγγεικαηηθήο Επζχλεο γηα θάζε εθδξνκή πνπ
δηνξγαλψλεη, ην νπνίν θαιχπηεη ηηο πεξηπηψζεηο ηπρφλ επζπλψλ έλαληη ησλ πειαηψλ ηνπ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ
ηε κε εθηέιεζε ή ηελ πιεκκειή εθηέιεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ. Επίζεο, ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην
θαιχπηεη ηελ πεξίπησζε αθεξεγγπφηεηαο ή πηψρεπζεο, ηαηξνθαξκαθεπηηθέο δαπάλεο απφ αηχρεκα, απψιεηα
θαη θαζπζηέξεζε απνζθεπήο, έμνδα επίζπεπζεο ηαμηδίνπ, ηελ ππνρξέσζε επηζηξνθήο κέξνπο ησλ
θαηαβιεζέλησλ ρξεκάησλ, θαζψο θαη ηνλ επαλαπαηξηζκφ ησλ ηαμηδησηψλ. Καιχπηνληαη άηνκα ηα νπνία δελ
έρνπλ ππεξβεί ην 75ν έηνο ηεο ειηθίαο . Ο αξηζκφο ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ θαη ηα ζηνηρεία ηνπ
αζθαιηζηή είλαη ζηε δηάζεζή ηνπ ηαμηδηψηε ζην ινγηζηήξην ηνπ γξαθείνπ καο. Επίζεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα
πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο ζηα επηζπκεηά πνζά, ηελ νπνία ην γξαθείν καο ζπληζηά αλεπηθχιαθηα. Επίζεο, γηα
ηελ πεξίπησζε αζζέλεηάο ζαο ζηε δηάξθεηα ηαμηδηνχ ζαο εληφο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, ζάο ζπληζηνχκε λα
έξζεηε ζε επαθή κε ηνλ Αζθαιηζηηθφ ζαο Φνξέα γηα ηελ έθδνζε ηεο «Επξσπατθήο Κάξηαο Αζθάιηζεο
Αζζέλεηαο».
10. ΑΠΟΚΔΤΔ
Οη απνζθεπέο κεηαθέξνληαη κε επζχλε ησλ θαηφρσλ ηνπο, αλεμάξηεηα αλ ππάξρεη ή φρη ζπλνδεία εθπξνζψπσλ
ηνπ ηνπξηζηηθνχ γξαθείνπ. ε πεξίπησζε θζνξάο ή απψιεηαο, ηζρχνπλ νη αληίζηνηρεο δηεζλείο πλζήθεο γηα
θάζε κεηαθνξηθφ κέζνλ θαη γηα ηα μελνδνρεία, θαη ε επζχλε, ζηελ πεξίπησζε απηή, πεξηνξίδεηαη ζχκθσλα κε
ηηο πλζήθεο απηέο.
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ηα αεξνπνξηθά ηαμίδηα, επιτρέπεται μόνο 1 αποσκεσή ανά επιβάτη με μέγιστο βάρος τα 20 κιλά. ε πεξίπησζε
πνπ πξνθχςνπλ επηπιένλ έμνδα, ιφγσ κεγαιχηεξνπ βάξνπο απνζθεπψλ απφ ην επηηξεπφκελν, απηά βαξχλνπλ
ηνλ ηαμηδηψηε θαη πιεξψλνληαη επί ηφπνπ. εκεηψλεηαη επίζεο, φηη νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο επηηξέπνπλ ζηελ
θακπίλα ησλ επηβαηψλ κφλν κία ρεηξαπνζθεπή κηθξψλ δηαζηάζεσλ (πεξίπνπ 50 Χ 40 Χ 25) .
11. ΑΚΤΡΩΔΙ
Αθπξψζεηο ζπκκεηνρήο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ηαμηδηψηε γίλνληαη κφλν εγγξάθσο πξνο ην γξαθείν καο θαη,
αλεμάξηεηα απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θξάηεζεο (θαη εθ’ φζνλ δελ είλαη δπλαηή ε εθρψξεζε ηεο θξάηεζήο ηνπ
ζε άιιν άηνκν κε ηηο πξνυπφζεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 ησλ Γεληθψλ φξσλ ζπκκεηνρήο, ππφθεηληαη
ζε αθπξσηηθά ηέιε θαη’ άηνκν, αλάινγα κε ηε ρξνληθή ζηηγκή θαηά ηελ νπνία γίλεηαη ε αθχξσζε:
 Αθχξσζε εσο 14.05.2011 , αθπξσηηθά 80 €
 Αθχξσζε απφ 15.05 εσο 21.05.11 , αθπξσηηθά 240 €
 Αθχξσζε απφ 22.05 εσο 28.05.11 , αθπξσηηθά 450 €
 Αθπξσζε απφ 29.05 εσο 05.06.11 , αθπξσηηθά 650 €
 Αθχξσζε θξάηεζεο απφ 06.06 θαη κέρξη ηελ αλαρψξεζε(κε εκθάληζε ) ην 100% ηεο αμίαο
ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο ηνπ ζπκκεηέρνληνο κε αιινλ ηαμηδηψηε , δελ ππάξρνπλ αθπξσηηθά.

Οη ρξεψζεηο γίλνληαη αλεμάξηεηα απφ ηνλ ρξφλν ηεο εγγξαθήο ή απφ ην αλ έρνπλ ήδε θαηαβιεζεί ηα
αληίζηνηρα πνζά απφ ηνπο ηαμηδηψηεο ή φρη. ηελ πεξίπησζε πνπ έλα απφ ηα δχν άηνκα πνπ πξφθεηηαη λα
δηακείλνπλ ή δηακέλνπλ ζε δίθιηλν δσκάηην αθπξψζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ, θαη εθ’ φζνλ ηα αθπξσηηθά πνπ
νθείιεη δελ ηζνχληαη κε ην 100% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ ηαμηδηνχ, εθηφο ησλ αθπξσηηθψλ, ν ηαμηδεχσλ ζα
πιεξψζεη θαη ηε δηαθνξά ηνπ δσκαηίνπ ηνπ, θαζψο ζα δηακείλεη αλαγθαζηηθά ζε κνλφθιηλν.
12. ΡΤΘΜΙΗ ΓΙΑΦΟΡΩΝ
Σν ηνπξηζηηθφ γξαθείν θαη ν ηαμηδηψηεο δεζκεχνληαη λα επηιχζνπλ κε θαιή πίζηε θάζε δηαθνξά πνπ κπνξεί λα
πξνθχςεη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ηνπ νξγαλσκέλνπ ηαμηδηνχ.
ε πεξίπησζε απνηπρίαο ησλ ζρεηηθψλ πξνζπαζεηψλ, ηα κέξε δεζκεχνληαη λα απεπζπλζνχλ ζηελ Επηηξνπή
Φηιηθήο Επίιπζεο Δηαθνξψλ ηνπ ΗΑΣΣΑ θαη λα δεηήζνπλ ηε κεζνιάβεζή ηεο.
Αλ ε θηιηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο δελ θαηαζηεί δπλαηή, αξκφδηα είλαη ηα Δηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο.

Αθήνα

/

/

Γιάβαζα πποζεκηικά όλοςρ ηοςρ παπαπάνω όποςρ ζςμμεηοσήρ (ζύνολο 12 άπθπα) και ηοςρ
οποίοςρ αποδέσομαι πποζωπικά και για λογαπιαζμό ηων ζςνηαξιδιωηών μος ,πος αναθέπονηαι
ζηην κπάηηζή μος και είμαι εξοςζιοδοηημένορ/η για ηην εγγπαθή ηοςρ ζηο παπόν ηαξίδι,
ΔΚΓΡΟΜΗ ΙΠΑΝΙΑ / ΒΑΡΚΔΛΩΝΗ – ΜΑΓΡΙΣΗ 14.06 – 20.06.2011
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ

ΓΙΔΤΘΤΝΗ

ΠΟΛΗ

ΣΗΛΔΦΩΝΟ

ΤΠΟΓΡΑΦΗ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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