
ΆμστερνταμΆμστερνταμ
((ΡότερνταμΡότερνταμ,, ΝτελφτΝτελφτ,, ΧάγηΧάγη))

 ΕκδρομήΕκδρομή σεσε ZaanseZaanse SchansSchans καικαι ΒόλενταμΒόλενταμ

ΗΗ πρωτεύουσαπρωτεύουσα τηςτης κοσμοπολίτικηςκοσμοπολίτικης ΟλλανδίαςΟλλανδίας,, τοτο ξακουστόξακουστό ΆμστερνταμΆμστερνταμ,, είναιείναι μίαμία απόαπό τιςτις πιοπιο ζωντανέςζωντανές

μεγαλουπόλειςμεγαλουπόλεις τηςτης ΒόρειαςΒόρειας ΕυρώπηςΕυρώπης.. ΕδώΕδώ ηη τέχνητέχνη,, ηη γαστρονομίαγαστρονομία,, τοτο shopping,shopping, τατα coffeecoffee shopsshops καικαι τοτο RedRed
LightLight DistrictDistrict συνυπάρχουνσυνυπάρχουν μεμε τρόποτρόπο μοναδικόμοναδικό..

ΗΗ ""ΒενετίαΒενετία τουτου ΒορράΒορρά"" όπωςόπως επονομάζεταιεπονομάζεται χάρηχάρη στηνστην ιδιαίτερηιδιαίτερη πολεοδομίαπολεοδομία τηςτης,, είναιείναι μιαμια πόληπόλη κτισμένηκτισμένη πάνωπάνω
σεσε πολυάριθμαπολυάριθμα νησάκιανησάκια,, πουπου συνδέονταισυνδέονται μεταξύμεταξύ τουςτους μεμε γραφικέςγραφικές γέφυρεςγέφυρες καικαι διώρυγεςδιώρυγες,, ενώενώ τατα κανάλιακανάλια σταστα

οποίαοποία καθρεφτίζονταικαθρεφτίζονται οιοι υπέροχηςυπέροχης αρχιτεκτονικήςαρχιτεκτονικής προσόψειςπροσόψεις τωντων σπιτιώνσπιτιών τηςτης,, τατα αμέτρητααμέτρητα ποδήλαταποδήλατα,, αλλάαλλά καικαι
τατα παγκοσμίουπαγκοσμίου φήμηςφήμης μουσείαμουσεία τηςτης,, αποτελούναποτελούν αναπόαναπόPPπασταπαστα χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τηςτης..

ΤαΤα ΧριστούγενναΧριστούγεννα στοστο ΆμστερνταμΆμστερνταμ είναιείναι ονειρεμέναονειρεμένα!! ΟιΟι στολισμοίστολισμοί κατάκατά μήκοςμήκος τωντων καναλιώνκαναλιών,, οιοι

χριστουγεννιάτικεςχριστουγεννιάτικες αγορέςαγορές πουπου θεωρούνταιθεωρούνται απόαπό τιςτις καλύτερεςκαλύτερες τηςτης ΕυρώπηςΕυρώπης καικαι οιοι κάθεκάθε είδουςείδους εορταστικέςεορταστικές
εκδηλώσειςεκδηλώσεις,, δημιουργούνδημιουργούν μιαμια ατμόσφαιραατμόσφαιρα μοναδικήμοναδική..

ΑκολουθήστεΑκολουθήστε τουςτους ήχουςήχους καικαι τιςτις μυρωδιέςμυρωδιές τωντων γιορτώνγιορτών,, δοκιμάστεδοκιμάστε αρωματικόαρωματικό ζεστόζεστό κρασίκρασί καικαι ντόπιεςντόπιες λιχουδιέςλιχουδιές,,
ζήστεζήστε τητη μαγείαμαγεία τωντων ημερώνημερών σεσε αυτήναυτήν τηντην μποέμμποέμ πόληπόλη,, πουπου έχειέχει κάτικάτι γιαγια τοντον καθένακαθένα!!



ΕξαιρετικέςΕξαιρετικές απ΄απ΄ ευθείαςευθείας πτήσειςπτήσεις μεμε AEGEANAEGEAN AIRLINESAIRLINES ήή KLMKLM

ΞενάγησηΞενάγηση στοστο ΆμστερνταμΆμστερνταμ

ΒραδινήΒραδινή βόλταβόλτα μεμε τοντον αρχηγόαρχηγό μαςμας στοστο ιστορικόιστορικό κέντροκέντρο τηςτης πόληςπόλης

ΕκδρομήΕκδρομή στοστο πανέμορφοπανέμορφο χωριόχωριό ZaanseZaanse SchansSchans μεμε τουςτους παραδοσιακούςπαραδοσιακούς ανεμόμυλουςανεμόμυλους

καικαι στοστο γραφικόγραφικό λιμανάκιλιμανάκι τουτου ΒόλενταμΒόλενταμ

ΕμπειρότατοςΕμπειρότατος ΑρχηγόςΑρχηγός--συνοδόςσυνοδός τουτου γραφείουγραφείου μαςμας



1η μέρα: Αθήνα - Άμστερνταμ, Ξενάγηση
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN ή
KLM για την πρωτεύουσα της Ολλανδίας, το
Άμστερνταμ. Άφιξη και περιήγηση στην πόλη, κατά τη
διάρκεια της οποίας θα δούμε μεταξύ άλλων τα
Ανάκτορα, την πλατεία Ρέμπραντ, τον "πλωτό"
κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό κ.ά. Τακτοποίηση στο
κενιτρκό ξενοδοχείο NH AMSTERDAM 4* ( www.nh-
hotels.com ) ή στο NOVOTEL 4* (www.novotel.com).
Το βράδυ ετοιμαστείτε για μία βόλτα με τον αρχηγό
μας στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

2η μέρα: Άμστερνταμ, Zaanse Schans, Βόλενταμ
Σήμερα θα διασχίσουμε το κλασικό τοπίο της
Ολλανδικής εξοχής με τα Polders και τα μικρά κανάλια.
Στο φημισμένο και πανέμορφο χωριό Zaanse Schans
θα θαυμάσουμε τους παραδοσιακούς ανεμόμυλους και
θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε την
φάμπρικα των ξυλοπάπουτσων. Στη συνέχεια θα
αναχωρήσουμε για το γραφικό λιμανάκι του Βόλενταμ
(Volendam), ελεύθερος χρόνος για γεύμα. Επιστροφή
στο Άμστερνταμ το απόγευμα.

3η μέρα: Άμστερνταμ, Ελεύθερη μέρα
Προαιρετική εκδρομή: Ρότερνταμ, Ντελφτ, Χάγη
Ελεύθερη μέρα για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης.
Επίσης, σας προτείνουμε μια προαιρετική ημερήσια
εκδρομή (έξοδα ατομικά) στις φημισμένες πόλεις
Ρότερνταμ, Ντελφτ και Χάγη.

Περιγραφή προαιρετικής εκδρομής:
Το Ρόττερνταμ είναι το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι
της Ευρώπης και ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως.
Εκεί θα δούμε επιβλητικούς ουρανοξύστες, ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής κτίρια και τις κρεμαστές γέφυρες Willems και
Erasmus. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται η πρώτη πρωτεύουσα του Ολλανδικού κράτους, το Ντελφτ, η "Πόλη των
Πριγκίπων", παγκοσμίως γνωστή για τα κεραμικά της. Είναι μία ιστορική πόλη με πανέμορφο μεσαιωνικό κέντρο και
μεγαλόπρεπους βασιλικούς ναούς. Τέλος, θα επισκεφθούμε τη Χάγη, έδρα του Διεθνούς Δικαστηρίου και του
Ολλανδικού Κοινοβουλίου, με το περίφημο "παλάτι της Ειρήνης", τα μοναδικής ομορφιάς κτίρια που σήμερα στεγάζουν
πρεσβείες και υπουργεία, καθώς και την μεγαλύτερη κοσμική παραλία της Ολλανδίας, την Scheveningen. Επιστροφή
στο Άμστερνταμ το απόγευμα.

4η μέρα: Άμστερνταμ - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση επιστροφής στην Αθήνα.

http://www.nh-hotels.com
http://www.nh-hotels.com
http://www.novotel.com


ΣημειώσειςΣημειώσεις:: •Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι •Το 5ήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει μία επιπλέον ελεύθερη μέρα •Τελικό πρόγραμμα με το
ενημερωτικό σας

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:: 66 ΙανουαρίουΙανουαρίου ~~ 44 μέρεςμέρες

23,23, 3030 ΔεκεμβρίουΔεκεμβρίου,, 33 ΙανουαρίουΙανουαρίου ~~ 55 μέρεςμέρες

Τιμή κατ΄ άτομο
NOVOTEL

23/12, 3/1 30/12 6/1

5 μέρες 5 μέρες 4 μέρες

Δίκλινο 595 685 545

3ο άτομο έως 12 ετών 445 535 395

Μονόκλινο 745 895 645

Τιμή κατ΄ άτομο
NH AMSTERDAM

23/12, 3/1 6/1

5 μέρες 4 μέρες

Δίκλινο 695 625

3ο άτομο έως 12 ετών 545 475

Μονόκλινο 945 815

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

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



ΠεριλαμβάνονταιΠεριλαμβάνονται

Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN ή KLM

Οι πτήσεις μας

23/12, 30/12

1η μέρα
Α3 624 ΑΘΗΝΑ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 08:45 - 11:20

5η μέρα
Α3 625 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΑΘΗΝΑ 12:25 - 16:35

Οι πτήσεις μας

03/01, 06/01

1η μέρα
Α3 624 ΑΘΗΝΑ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 08:45 - 11:20

4η, 5η μέρα
Α3 627 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΑΘΗΝΑ 17:10 - 21:20

Οι πτήσεις μας

23/12

1η μέρα
KL 1572 ΑΘΗΝΑ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 17:20 - 20:55

5η μέρα
KL 1581 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΑΘΗΝΑ 20:55 - 01:05

Τρεις, τέσσερις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας

Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά

Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος

Ξενάγηση της πόλης του Άμστερνταμ
Εκδρομή σε Zaanse Schans και Βόλενταμ

Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας

Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική έως 75 ετών

Φ.Π.Α.

ΔενΔεν ΠεριλαμβάνονταιΠεριλαμβάνονται:: •Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα •Ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά •Ό,τι

αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.





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


