
ΤοΤο ΤριεθνέςΤριεθνές τηςτης ΛίμνηςΛίμνης ΚωνστάνζΚωνστάνζ--ΦέλντκιρχΦέλντκιρχ

ΖυρίχηΖυρίχη,, ΛιχτενστάινΛιχτενστάιν,, ΣαινΣαιν ΜόριτζΜόριτζ,, ΛουκέρνηΛουκέρνη,,

ΦρίντριχσαφενΦρίντριχσαφεν,, ΛιντάουΛιντάου,, ΜπρέγκεντςΜπρέγκεντς



ΈναΈνα μοναδικόμοναδικό πρόγραμμαπρόγραμμα σεσε γραφικάγραφικά χωριάχωριά καικαι πανέμορφεςπανέμορφες πόλειςπόλεις τεσσάρωντεσσάρων

κεντροευρωπαϊκώνκεντροευρωπαϊκών χωρώνχωρών -- τηςτης ΑυστρίαςΑυστρίας,, τηςτης ΕλβετίαςΕλβετίας,, τηςτης ΓερμανίαςΓερμανίας καικαι τουτου

ΛιχτενστάινΛιχτενστάιν -- μεμε απαράμιλληςαπαράμιλλης ομορφιάςομορφιάς εικόνεςεικόνες ειδυλλιακώνειδυλλιακών λιμνώνλιμνών,, δασώνδασών

καικαι ορεινώνορεινών τοπίωντοπίων τωντων ΆλπεωνΆλπεων!!

Απ΄Απ΄ ευθείαςευθείας πτήσειςπτήσεις μεμε AEGEANAEGEAN ήή SWISSSWISS

ΤέσσεριςΤέσσερις διανυκτερεύσειςδιανυκτερεύσεις καικαι περιήγησηπεριήγηση στηνστην γραφικήγραφική αυστριακήαυστριακή πόληπόλη ΦέλντκιρχΦέλντκιρχ

ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στηνστην γερμανικήγερμανική πόληπόλη ΚωνστάνζΚωνστάνζ,, πουπου βρίσκεταιβρίσκεται στοστο δυτικόδυτικό άκροάκρο τηςτης ομώνυμηςομώνυμης λίμνηςλίμνης

ΠεριήγησηΠεριήγηση στηνστην μεγαλύτερημεγαλύτερη πόληπόλη τηςτης ΕλβετίαςΕλβετίας,, τηντην ΖυρίχηΖυρίχη

ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στηνστην ΒαντούζΒαντούζ,, τηντην πρωτεύουσαπρωτεύουσα τουτου ΠριγκιπάτουΠριγκιπάτου τουτου ΛιχτενστάινΛιχτενστάιν

ΗμερήσιαΗμερήσια εκδρομήεκδρομή μεμε τοτο ΑλπικόΑλπικό τραίνοτραίνο στοστο ΣαιντΣαιντ ΜόριτζΜόριτζ (St(St Moritz),Moritz), τοτο πιοπιο διάσημοδιάσημο καικαι

αριστοκρατικόαριστοκρατικό θέρετροθέρετρο τωντων ελβετικώνελβετικών ΆλπεωνΆλπεων,, μέσαμέσα απόαπό μιαμια μαγευτικήμαγευτική διαδρομήδιαδρομή



ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στηνστην γερμανικήγερμανική πόληπόλη ΦρίντριχσχαφενΦρίντριχσχαφεν πουπου είναιείναι κτισμένηκτισμένη στιςστις όχθεςόχθες τηςτης λίμνηςλίμνης

ΚωνστάνζΚωνστάνζ καικαι δυνατότηταδυνατότητα επίσκεψηςεπίσκεψης στοστο μουσείομουσείο τηςτης ιστορίαςιστορίας τουτου ΖέππελινΖέππελιν

ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στηνστην γραφικήγραφική γερμανικήγερμανική πόληπόλη καικαι νησίνησί τηςτης λίμνηςλίμνης ΚωνστάνζΚωνστάνζ,, τοτο ΛίνταουΛίνταου

ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στηνστην πανέμορφηπανέμορφη αυστριακήαυστριακή πόληπόληΜπρέγκεντςΜπρέγκεντς,, παγκοσμίωςπαγκοσμίως γνωστήγνωστή γιαγια τηντην πλωτήπλωτή τηςτης όπεραόπερα

ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στηνστην κουκλίστικηκουκλίστικη ελβετικήελβετική πόληπόλη ΛουκέρνηΛουκέρνη

ΗμιδιατροφήΗμιδιατροφή καθημερινάκαθημερινά

ΕμπειρότατοςΕμπειρότατος ΑρχηγόςΑρχηγός--συνοδόςσυνοδός τουτου γραφείουγραφείου μαςμας

1η μέρα: Αθήνα - Ζυρίχη - Κωνστάνζ - Φέλντκιρχ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN ή SWISS για
Ζυρίχη. Άφιξη και άμεση αναχώρηση για την πανέμορφη
γερμανική πόλη Κωνστάνζ (Konstanz, Κωνσταντία, Κωστάντζα),
που είναι κτισμένη στο δυτικό άκρο της ομώνυμης λίμνης. Η
λίμνη Κωνσταντίας (ή Κωνστάντζας) ή Μπόντενζεε (Bodensee)
είναι μια από τις πιο γραφικές λίμνες της Ευρώπης. Βρίσκεται σε
υψόμετρο 400 μέτρων στις παρυφές των Άλπεων και ανήκει σε



τρία κράτη - την Γερμανία, την Ελβετία και την Αυστρία. Φθάνοντας, θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης,
θα δούμε το άγαλμα Ιμπέρια, την πλατεία της αγοράς, τις παραδοσιακές μπυραρίες και θα έχετε την ευκαιρία να
κάνετε όμορφα και οικονομικά ψώνια. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στη Ζυρίχη, όπου κατά τη διάρκεια της
περιήγησής μας θα δούμε την περίφημη λεωφόρο Μπάνχοφστρασσε, θα περπατήσουμε στους κεντρικούς
πεζοδρόμους της παλιάς πόλης, θα δούμε (εξωτερικά) την εκκλησία Φραουμύνστερ με τα εντυπωσιακά βιτρό του
Σαγκάλ, τον Καθεδρικό ναό, το Δημαρχείο, τον Πύργο του Ρολογιού, τον λόφο του Λίντερχοφ, τις γέφυρες του
ποταμού Λίματ και άλλα αξιοθέατα. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε στην μικρή γραφική αυστριακή πόλη Φέλντκιρχ
(Feldkirch), που βρίσκεται μόλις 10 λεπτά από τα σύνορα της Ελβετίας και θα αποτελέσει το ορμητήριό μας για τις
επισκέψεις μας στο Λιχτενστάιν και σε διάφορες περιοχές της Ελβετίας και της Γερμανίας. Η πανέμορφη αυτή πόλη
διασχίζεται από τον ποταμό Ιλλ και έχει καταφέρει να διατηρήσει ανέπαφο τον μεσαιωνικό της χαρακτήρα στο
ιστορικό της κέντρο. Θα περπατήσουμε στην οδό Marktgasse με τα όμορφα παλιά κτίρια, θα δούμε τον Καθεδρικό
ναό του αγίου Νικολάου (1478), τον πύργο Katzenturm και το κάστρο Schattenburg-σύμβολο της πόλης.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο WEISSES KREUZ 4*(www.weisses-kreuz.at). Δείπνο. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Φέλντκιρχ - Λιχτενστάιν, Προαιρετική εκδρομή στο πανέμορφο Άπεντσελ
Πρωινή αναχώρηση για την Βαντούζ, την πρωτεύουσα του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν, του τέταρτου μικρότερου
κράτους στην Ευρώπη (μετά το Βατικανό, το Μονακό και τον Άγιο Μαρίνο). Είναι από τις ελάχιστες χώρες στον κόσμο
που δεν διαθέτει αεροδρόμιο, δεν έχει δικό της νόμισμα (χρησιμοποιεί το ελβετικό νόμισμα), αλλά ούτε και εθνική
γλώσσα (γερμανόφωνη χώρα). Προαιρετική
βόλτα με το τραινάκι της πόλης (έξοδα
ατομικά). Επιστροφή στο Φέλντκιρχ. Για
όποιον επιθυμεί, μπορεί να λάβει μέρος
στην προαιρετική μας εκδρομή στο
Άπεντσελ.

Περιγραφή Προαιρετικής Εκδρομής:
Αναχώρηση για το πανέμορφο Άπεντσελ,
που βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα
της χώρας. Σε αυτό το αλπικό χωριό ισχύει
εδώ και περίπου 700 χρόνια η άμεση
δημοκρατία - μια φορά τον χρόνο (την
τελευταία Κυριακή του Απριλίου, εκτός αν
πέφτει ανήμερα το Πάσχα, οπότε
καθυστερεί κατά μία εβδομάδα) συγκαλείται
γενική συνέλευση στην κεντρική πλατεία με
υποχρεωτική συμμετοχή όλων των πολιτών
που έχουν δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι
αποφασίζουν για τα θέματά τους με
ανάταση των χεριών και οι αποφάσεις τους
είναι δεσμευτικές για όλους! Φθάνοντας, θα
περπατήσουμε στα γραφικά δρομάκια, θα
δούμε το Δημαρχείο, την ενοριακή εκκλησία
και άλλα όμορφα κτίρια διακοσμημένα
εξωτερικά με τοιχογραφίες. Επιστροφή στο
Φέλντκιρχ. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Με το Αλπικό τραίνο στο Σαιν

http://www.weisses-kreuz.at


Μόριτζ!!!!
Πολύ πρωινή έγερση σήμερα για να αναχωρήσουμε για την πόλη Χουρ. Εδώ μας περιμένει το Αλπικό τραίνο της
RHAETIAN Railways (έξοδα ατομικά) για την ανάβασή μας - μέσα από μια μαγευτική διαδρομή που διασχίζει το
αλπικό τοπίο της κοιλάδας του Εγκαντίν με δάση και λίμνες απαράμιλλης ομορφιάς - στο Σαιντ Μόριτζ (St Moritz), το
πιο διάσημο και αριστοκρατικό θέρετρο των Άλπεων. Περπατήστε στο κοσμοπολίτικο αυτό θέρετρο, νιώσετε και εσείς
την αίγλη και τον πλούτο του, απολαύστε την μοναδική ατμόσφαιρα δίπλα στη παγωμένη λίμνη St Moritzsee. Μην
ξεχαστείτε! Στις 16:00΄ αναχωρεί το τραίνο για την Χουρ, όπου φθάνοντας θα επιβιβαστούμε στο πούλμαν για το
Φέλντκιρχ. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Φέλντκιρχ - Φρίντριχσαφεν (Zeppelin
Museum) - Λιντάου - Μπρέγκεντς, Θέατρο στη
λίμνη - Φέλντκιρχ
Πρωινή αναχώρηση για την γερμανική πόλη
Φρίντριχσχαφεν ( Friedrichshafen), που είναι κτισμένη
στις όχθες της λίμνης Κωνστάνζ (Κωνσταντίας) στα
σύνορα με την Ελβετία και την Αυστρία. Σε αυτήν την
πόλη ο Γερμανός μηχανολόγος Κόμης Φερδινάνδος
φον Ζέππελιν (Ferdinand von Zeppelin) ίδρυσε στις
αρχές του 20ου αιώνα την εταιρία
κατασκευής αερόπλοιων Ζέππελιν, που γνώρισαν
μεγάλη επιτυχία για μετακινήσεις μεγάλων
αποστάσεων στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα
και αποτέλεσαν ορόσημο στην παγκόσμια
αεροναυπηγική. Στην πόλη υπάρχει σήμερα το
μουσείο της ιστορίας του Ζέππελιν, το οποίο μπορείτε
να επισκεφθείτε στον ελεύθερό σας χρόνο
(προαιρετικά, έξοδα ατομικά). Συνεχίζουμε για το
Λίνταου (Lindau), μια μικρή πόλη της Βαυαρίας και
νησί στην ανατολική όχθη της Λίμνης Κωνστάνζ
(Κωνσταντίας/Μπόντενζεε). Βρίσκεται κοντά στο
"τριεθνές" σημείο συνάντησης της Γερμανίας, της
Αυστρίας και της Ελβετίας. Βόλτα στα δρομάκια της
γραφικής πόλης και στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε
για την πανέμορφη αυστριακή πόλη Μπρέγκεντς
(Bregenz), παγκοσμίως γνωστή για την πλωτή της
όπερα. Μετά την επίσκεψή μας θα επιστρέψουμε στο
Φέλντκιρχ. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Φέλντκιρχ - Λουκέρνη - Ζυρίχη - Αθήνα
Πρωινή αναχώρηση για την κουκλίστικη Λουκέρνη,
που είναι κτισμένη στις όχθες της λίμνης των
τεσσάρων καντονιών. Άφιξη και περιήγηση στο
καλοδιατηρημένο μεσαιωνικό της κέντρο με το παλαιό



Δημαρχείο, την χαρακτηριστική γραφική ξύλινη γέφυρα, το μνημείο του Λιονταριού και τα άλλα αξιοθέατα της πόλης.
Νωρίς το απόγευμα μετάβαση στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης 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

Για όσους επιθυμούν κράτηση προς/από Σαιντ Μόριτζ με το τραίνο RHAETIAN RAILWAYS, η επιβάρυνση
είναι € 90 (κράτηση από Αθήνα, πληρωμή στη Ζυρίχη με μετρητά σε Ευρώ)
 Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

ΑναχώρησηΑναχώρηση:: 55 ΙανουαρίουΙανουαρίου ~~ 55 μέρεςμέρες

ΤιμήΤιμή κατ΄κατ΄ άτομοάτομο

Δίκλινο 695

3ο άτομο έως 12 ετών 595

Μονόκλινο 845

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check point, parking, φόροι πόλεων: + € 250
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με την AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

ΠεριλαμβάνονταιΠεριλαμβάνονται
Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΖΥΡΙΧΗ-ΑΘΗΝΑ με απ΄ ευθείας πτήσεις της AEGEAN ή τη SWISS

Οι πτήσεις μας με

AEGEAN

1η μέρα A3 850 ΑΘΗΝΑ - ΖΥΡΙΧΗ 08:25 - 10:15

5η μέρα A3 853 ΖΥΡΙΧΗ - ΑΘΗΝΑ 19:00 - 20:40

Οι πτήσεις μας με

SWISS

1η μέρα LX 1842 ΑΘΗΝΑ - ΖΥΡΙΧΗ 09:00 - 10:50

5η μέρα LX 1838 ΖΥΡΙΧΗ - ΑΘΗΝΑ 17:50 - 21:25

Τέσσερις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο WEISSES KREUZ 4*
Ημιδιατροφή (Μπουφέ πρόγευμα και ένα δείπνο καθημερινά)
Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος

Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτικής για τους εκδρομείς

έως 75 ετών

Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας

Φ.Π.Α.

ΔενΔεν ΠεριλαμβάνονταιΠεριλαμβάνονται
Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα

Είσοδοι σε μουσεία και λοιπά αξιοθέατα

Ό,τι 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.


