
ΒερολίνοΒερολίνο
ΔρέσδηΔρέσδη -- ΛειψίαΛειψία



ΑνάκτοραΑνάκτορα ΣανΣαν ΣουσίΣουσί,, ΠότσδαμΠότσδαμ

•• ΕισιτήριουΕισιτήριου εισόδουεισόδου στοστο ΑνάκτοροΑνάκτορο ΣανΣαν ΣουσίΣουσί

•• ΔΩΡΟΔΩΡΟ:: ΗμερήσιαΗμερήσια εκδρομήεκδρομή στηνστην ΔρέσδηΔρέσδη καικαι τηντην ΛειψίαΛειψία!!

Η σύγχρονη πρωτεύουσα της Γερμανίας, όπως καθιερώθηκε μετά την ενοποίηση της χώρας, κάνει έντονη την

παρουσία της στον επισκέπτη, καθώς συνδυάζει αρμονικά την ιστορία, την κουλτούρα και τον κλασικισμό με το

δυναμικό παρόν του μοντέρνου, του διαφορετικού και του σήμερα.

Διασχίζοντας τις κεντρικές λεωφόρους και τις πλατείες, ο επισκέπτης απολαμβάνει την εναλλαγή των

εντυπωσιακών και πολυτελών κτιρίων με όλες τις τάσεις της μοντέρνας αρχιτεκτονικής παράλληλα με τα γοητευτικά

μπαρόκ κτίρια, που εντυπωσιάζουν με την αριστοκρατική τους εμφάνιση και

μεγαλοπρέπεια.

1η μέρα: Αθήνα - Βερολίνο, Ξενάγηση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βερολίνο με AEGEAN ή SCOOT.
Άφιξη και ξενάγηση στην γερμανική πρωτεύουσα, κατά τη διάρκεια της οποίας
θα δούμε μεταξύ άλλων την Πύλη του Βραδεμβούργου (σχέδιο βασισμένο στα
Προπύλαια της Ακρόπολης των Αθηνών), το Κοινοβούλιο (Ράιχσταγκ), την
στήλη της Νίκης, το Δημαρχείο, τμήματα από το πρώην Τείχος του Βερολίνου,
την Όπερα κλπ. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο COURTYARD
BERLIN CITY CENTRE 4*. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Βερολίνο, Ανάκτορα Σαν Σουσί, Πότσδαμ
Πρωινή αναχώρηση για το ιστορικό Πότσδαμ και τα περίφημα ανάκτορα Σαν Σουσί. Μέσα σε ένα υπέροχο σκηνικό
από λίμνες και μεγαλειώδεις κήπους, βρίσκονται τα ανάκτορα του Φρειδερίκου Β΄, που σκοπό είχαν να
συναγωνιστούν τις Βερσαλλίες.
Επιστροφή στο Βερολίνο και χρόνος
ελεύθερος. Μην παραλείψετε να
επισκεφθείτε την καρδιά του νέου
Βερολίνου, την πλατεία Πότσδαμ
(Potsdamer Platz), όπου βρίσκεται το
Sony Center με τον εντυπωσιακό
θόλο, το κινηματογραφικό μουσείο με
κοστούμια της Μάρλεν Ντίντριχ, το
Καζίνο κ.ά. - μια πλατεία που δεν
κοιμάται ποτέ.

3η μέρα: Βερολίνο, Ελεύθερη μέρα



Ελεύθερη μέρα για βόλτες στην όμορφη αυτή πόλη, για επισκέψεις σε διάφορα αξιοθέατα και στα άκρως
ενδιαφέροντα μουσεία και πινακοθήκες της. Διασχίστε με τα πόδια την Under den Linden, τη λεωφόρο με τα
ωραιότερα μπαρόκ και νεοκλασικά κτίρια του Βερολίνου και ανεβείτε στον Πύργο της Τηλεόρασης (365 μέτρα) στην
Aλεξάντερ Πλατς, για μια πανοραμική θέα της γύρω περιοχής.

4η μέρα: Βερολίνο - Δρέσδη - Λειψία - Βερολίνο
Πρωινή αναχώρηση για την ημερήσια
εκδρομή μας στην Δρέσδη και την
Λειψία - Δώρο του Γραφείου μας.
Επισκεπτόμαστε αρχικά την ιστορική
πρωτεύουσα της Σαξονίας, την
Δρέσδη, που βρίσκεται στις όχθες του
ποταμού Έλβα. Μεγαλοπρεπή κτίρια
μπαρόκ αρχιτεκτονικής φανερώνουν
την αίγλη του παρελθόντος. Στη
συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την
Λειψία (Leipzig), "το μικρό Παρίσι" της
Σαξονίας, όπως την αποκαλούσε ο
Γκαίτε, την δραστήρια πόλη των
τεχνών, την δυναμική μητρόπολη των
βιβλίων, των εκθέσεων και των
πανεπιστημίων. Επιστροφή στο
Βερολίνο. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Βερολίνο - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και
επιβίβαση στην πτήση για την Αθήνα.



ΣημειώσειςΣημειώσεις::
Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί

κάτι από τα αναγραφόμενα

Το εξαήμερο περιλαμβάνει μία επιπλέον ελεύθερη μέρα και το τετραήμερο πρόγραμμα μία λιγότερο ελεύθερη

μέρα

Στην αεροπορική εταιρεία SCOOT δεν περιλαμβάνεται κάποιο γεύμα κατά τη διάρκεια της πτήσης

Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

ΑναχωρήσειςΑναχωρήσεις:: 23,23, 3030 ΔεκεμβρίουΔεκεμβρίου ~~ 55 μέρεςμέρες

Τιμή κατ΄ άτομο
AEGEAN

2323,, 30/1230/12

55 μέρεςμέρες

Δίκλινο 595

3ο άτομο έως 12 ετών 445

Μονόκλινο 795

ΑναχωρήσειςΑναχωρήσεις:: 18,18, 2233,, 3030 ΔεκεμβρίουΔεκεμβρίου,, 44 ΙανουαρίουΙανουαρίου ~~ 4,4, 5,5, 66 μέρεςμέρες

Έως 12 άτοκες δόσεις

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων: + € 200

Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με την AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

Τιμή κατ΄ άτομο
SCOOT

2323,, 3030/12/12 4/14/1 18/1218/12

66 μέρεςμέρες 55 μέρεςμέρες 44 μέρεςμέρες

Δίκλινο 495 395 345

3ο άτομο έως 12 ετών 395 345 295

Μονόκλινο 745 595 545



ΠεριλαμβάνονταιΠεριλαμβάνονται

Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES ή SCOOT

Οι πτήσεις μας

με

AEGEAN AIRLINES

1η μέρα A3 820 ΑΘΗΝΑ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ 08:50 - 10:50

5η μέρα A3 823 ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ 17:10 - 20:55

Οι πτήσεις μας

με

SCOOT

1η μέρα TR 722 ΑΘΗΝΑ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ 08:20 - 10:20

4η, 5η, 6η μέρα TR 723 ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ 11:20 - 15:05

Τρεις, τέσσερις, πέντε διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο COURTYARD BERLIN CITY CENTRE 4* ή παρόμοιο
Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά

Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος

Εισιτήριο εισόδου στο Ανάκτορο Σαν Σουσί
Ημερήσια εκδρομή στη Δρέσδη και τη Λειψία - ΔΩΡΟ του Γραφείου μας
Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας

Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς ως 75 ετών

Φ.Π.Α.

ΔενΔεν ΠεριλαμβάνονταιΠεριλαμβάνονται::

Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και

λοιπά αξιοθέατα (πέραν όσων

αναγράφονται στα Περιλαμβάνονται)

Ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά

στα ξενοδοχεία

 Ό,τι δεν αναγράφεται στο

πρόγραμμα ή αναγράφεται ως

προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.







1.1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Για το διάστημα 28/02/2021-28/02/2022, με το ασφαλιστήριο Ταξιδιωτικής ασφάλισης της ERGO &

INTERAMERICAN, ισχύουν τα εξής:

ΠΑΡΟΧΕΣΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

1. Απώλεια Ζωής από ατύχημα έως 40.000€

2. Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα έως 10.000€ & Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα % X

έως 10.000€.

3. Ιατροφαρμακευτικές εξωνοσοκομειακές δαπάνες από ατύχημα ή οξεία ασθένεια έως 8.000€.

4. Νοσοκομειακά έξοδα από ατύχημα ή οξεία ασθένεια έως 14.000€.

5α. Έξοδα αποστολής φαρμάκων έως 500€ σε περίπτωση που δεν μπορεί να τα προμηθευτεί τοπικά.

5β. Βοήθημα σε περίπτωση απώλειας διαβατηρίου ή ταυτότητας στο εξωτερικό έως 600€.

6. Έξοδα επαναπατρισμού συνεπεία τραυματισμού, οξείας ασθένειας, έως 10.000€. Καλύπτονται και τα

έξοδα έως Β΄ βαθμού συγγένειας (έως ένα άτομο) αν απαιτηθεί.

7. Επιστροφή προκαταβολής σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στην οργανωμένη εκδρομή με
Group, λόγω τραυματισμού, οξείας ασθένειας, νόσηση από COVID, θανάτου του ταξιδιώτη ή ατόμου

έως Β΄ βαθμού συγγένειας, εφόσον υπάρχει εισαγωγή σε ιδιωτική Κλινική ή Δημόσιο Νοσοκομείο έως

1500€ (Εξαιρούνται αποζημιώσεις με βεβαιώσεις από ιδιώτες Γιατρούς).

8. Έξοδα επίσπευσης ταξιδιού ή ακύρωσης έως 5.000€ στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια του

ταξιδιού προκύψει σοβαρό πρόβλημα υγείας ή θανάτου σε μέλη οικογένειας (τέκνα, γονείς, σύζυγοι,

αδέλφια) στην Ελλάδα ή πυρκαγιάς σε κατοικία ή επαγγελματική στέγη.

9. Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα από οξεία ασθένεια ή ατύχημα (έως 30 ημέρες) κατ’ άτομο 100€.

10. Έξοδα Α΄ ανάγκης διατροφής-διαμονής-μεταφοράς λόγω καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών άνω

των 4 ωρών έως 500€.

11. Απώλεια Αποσκευών από δημόσιο μεταφορικό μέσο.

Α. Ανά αποσκευή / ταξιδιώτη έως 700€.

Β. Ανά οικογένεια έως 1.000€.

12. Έξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας έως 1500€.

13. Έξοδα για νομική υποστήριξη έως 3.000€.

14. Έξοδα λόγω καθυστέρησης της πτήσης (πάνω από 4 ώρες έως 100€ / πάνω από 24 ώρες έως 450€).

15. Μεταφορά σωρού ανά ταξιδιώτη έως 8.500€.



16. Προσωπική Αστική Ευθύνη Ταξιδιώτη Σωματικές Βλάβες / Υλικές Ζημίες / Ομαδικό Ατύχημα έως

10.000€ / 10.000€ / 10.000€.

** Για ταξίδια αξίας 1501 € και άνω καθώς και τα ατομικά ταξίδια υπάρχει ειδικός τιμοκατάλογος,
με τις χρεώσεις και αναλυτικά τις παροχές.

2.2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1α. Καλύπτονται άτομα που δεν έχουν υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας.

1β. Για ηλικίες άνω των 75 ετών ισχύουν τα εξής:

- Έξοδα επαναπατρισμού μόνον από ατύχημα ή θάνατο.

- Απώλεια αποσκευών.

- Προσωπική Αστική Ευθύνη ταξιδιώτη.

- Έξοδα Α΄ ανάγκης λόγω καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών άνω των 4 ωρών.

- Έξοδα επίσπευσης ταξιδιού ή ακύρωση αν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προκύψει σοβαρό πρόβλημα

υγείας σε μέλη της οικογένειάς του στην Ελλάδα.

- Επιστροφή προκαταβολής (ακυρωτικές δαπάνες) σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στην εκδρομή
λόγω θανάτου ή σοβαρού συμβάντος σε Β΄ βαθμού συγγένεια. Η εξαίρεση θα υφίσταται για οποιοδήποτε
συμβάν αφορά τον ίδιο.

- Θάνατος από ατύχημα.

- Μόνιμη Ολική ανικανότητα από ατύχημα.

- Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα % επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου ανά άτομο.

2. Οξεία ασθένεια θεωρείται κάθε αρρώστια ή πάθηση που δεν οφείλεται σε ατύχημα και που δεν

προϋπήρχε και εμφανίστηκε στη διάρκεια του ταξιδιού.

3. Η παροχή επιστροφής της προκαταβολής δίδεται ή με την προσκόμιση νοσοκομειακών παραστατικών
ή, εφόσον δεν υπάρχει νοσοκομειακή περίθαλψη, βεβαίωση από τον ιατρό της εταιρίας.

4. Για τις παροχές εξωνοσοκομειακών & νοσοκομειακών δαπανών καθώς και των εξόδων
επαναπατρισμού απαιτούνται πρωτότυπα παραστατικά.

5. Καλύπτονται κατ’ εξαίρεση απαιτήσεις από Τρομοκρατικές ενέργειες μόνο για τα νοσοκομειακά-
εξωνοσοκομειακά έξοδα και επαναπατρισμό.

6. Ως προϋποθέσεις για την αποζημίωση από αίτια σοβαρού τραυματισμού ή ασθένειας, ορίζονται οι
κάτωθι εναλλακτικά περιπτώσεις:



- Νοσηλεία σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο κατ’ ελάχιστο για μία διανυκτέρευση.

- One Day Clinic-One Day Surgery - Αυθημερόν νοσηλεία για επεμβάσεις-αποθεραπεία σε ιδιωτική

κλινική & κρατικό νοσοκομείο.

- Παροχή πρώτων βοηθειών για κατάγματα και σοβαρούς τραυματισμούς σε εξωτερικά ιατρεία ιδιωτικής
κλινικής ή κρατικού νοσοκομείου.

- Η Νοσηλεία ή One Day Clinic θεραπεία, ή παροχή πρώτων βοηθειών θα πρέπει να έχει
πραγματοποιηθεί από την 30η μέρα της προγραμματισμένης αναχώρησης έως την ημέρα αναχώρησης.

- Εξαιρούνται της δυνατότητας αποζημιώσεως, απαιτήσεις με γνωματεύσεις-βεβαιώσεις από ιδιώτη ιατρό.

7. Για την αντιμετώπιση περίπτωσης ασθένειας κατά τη διάρκεια ταξιδιού εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, συνιστούμε στους ταξιδιώτες να έρθουν σε επαφή με τον ασφαλιστικό τους φορέα για την
έκδοση της "Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας", η οποία ωστόσο είναι προαιρετική.

Συνιστούμε ανεπιφύλακτα στους ταξιδιώτες μια προαιρετική ασφάλιση με τις καλύψεις και τα ποσά που
επιθυμούν, για ασφάλιση ζωής, ατυχημάτων, αποσκευών κτλ., δεδομένου ότι οι διεθνείς συμβάσεις
περιορίζουν τις ευθύνες των μεταφορέων, την οποία μπορούν να αγοράσουν και από τα γραφεία μας με
κόστος ειδικά διαμορφωμένο για αυτούς


