
ΕλβετικέςΕλβετικές καικαι ΓαλλικέςΓαλλικές ΆλπειςΆλπεις
ΠαραμυθένιαΠαραμυθένια ΧριστούγενναΧριστούγεννα καικαι ΠρωτοχρονιάΠρωτοχρονιά!!!!!!

ΕλάτεΕλάτε νανα γιορτάσουμεγιορτάσουμε τατα πιοπιο όμορφαόμορφα ΧριστούγενναΧριστούγεννα καικαι νανα υποδεχθούμευποδεχθούμε μαζίμαζί τοτο 20222022 μέσαμέσα στοστο ειδυλλιακόειδυλλιακό

τοπίοτοπίο τωντων ΓαλλικώνΓαλλικών καικαι ΕλβετικώνΕλβετικών ΆλπεωνΆλπεων!!!!!!

ΜεΜε βάσηβάση τοτο μαγευτικόμαγευτικό ΒιλλάρΒιλλάρ τηςτης ΕλβετίαςΕλβετίας,, επισκεπτόμαστεεπισκεπτόμαστε τατα κοσμοπολίτικακοσμοπολίτικα χιονοδρομικάχιονοδρομικά κέντρακέντρα ΣαμονίΣαμονί καικαι

ΜεζέβΜεζέβ,, τηντην υπέροχηυπέροχη πόληπόλη--ζωγραφιάζωγραφιά ΛωζάννηΛωζάννη,, τοτο μεσαιωνικόμεσαιωνικό κάστροκάστρο τουτου ΣιγιόνΣιγιόν,, τοτο αριστοκρατικόαριστοκρατικό ΜοντρέΜοντρέ,, τηντην

ΒιλλάρΒιλλάρ,, ΣαμονίΣαμονί,, ΜεζέβΜεζέβ,, ΛωζάννηΛωζάννη,, ΚάστροΚάστρο ΣιγιόνΣιγιόν,,

ΜοντρέΜοντρέ,, ΓκρυγιέρΓκρυγιέρ,, ΓκστάαντΓκστάαντ,, ΚουρσεβέλΚουρσεβέλ,, ΒέρνηΒέρνη



γραφικήγραφική καστροπολιτείακαστροπολιτεία ΓκρυγιέρΓκρυγιέρ,, τοτο ξακουστόξακουστό ΕλβετικόΕλβετικό θέρετροθέρετρο ΓκστάαντΓκστάαντ,, τοτο φημισμένοφημισμένο χιονοδρομικόχιονοδρομικό κέντροκέντρο

ΚουρσεβέλΚουρσεβέλ,, τηντην πανέμορφηπανέμορφη ΖυρίχηΖυρίχη καικαι τηντην ρομαντικήρομαντική πρωτεύουσαπρωτεύουσα τηςτης ΕλβετίαςΕλβετίας,, τηντην ΒέρνηΒέρνη..

ΔοκιμάστεΔοκιμάστε παραδοσιακέςπαραδοσιακές χριστουγεννιάτικεςχριστουγεννιάτικες λιχουδιέςλιχουδιές καικαι απολαύστεαπολαύστε έναένα ποτήριποτήρι σαμπάνιαςσαμπάνιας μετάμετά τοτο

εορταστικόεορταστικό μαςμας πρωτοχρονιάτικοπρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόνρεβεγιόν,, θαυμάζονταςθαυμάζοντας τατα φαντασμαγορικάφαντασμαγορικά πυροτεχνήματαπυροτεχνήματα πάνωπάνω απόαπό τιςτις

βουνοκορφέςβουνοκορφές τωντων ΆλπεωνΆλπεων,, μαζίμαζί μεμε τιςτις θερμότερεςθερμότερες ευχέςευχές μαςμας γιαγια ΚΑΛΗΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑΧΡΟΝΙΑ!!!!!!

1η μέρα: Αθήνα - Ζυρίχη - Βιλλάρ/Ελβετικές Άλπεις
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με SWISS για Ζυρίχη. Άφιξη και άμεση αναχώρηση για το μαγευτικό Βιλλάρ
(Villars-sur-Ollon). Τακτοποίηση στο επιλεγμένο ξενοδοχειακό συγκρότημα VICTORIA MOUNTAIN HOTEL
RESIDENCE 4* ex. Eurotel Victoria (www.eurotel-victoria.ch), που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.300 μέτρων στην
κοιλάδα του Ροδανού, μέσα στο ειδυλλιακό τοπίο των Άλπεων.
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ μπουφέ. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Βιλλάρ,
Χριστούγεννα…σε μια παραμυθένια λευκή συμφωνία
Ξεκινήστε τη γιορτινή σας μέρα με μπουφέ πρόγευμα, αχνιστό καφέ
και…επισκεφθείτε την Χριστουγεννιάτικη αγορά στην γειτονική Γκρυγιόν
(Gryon). Στις 17:30΄ ελάτε στο μπαρ να σιγοτραγουδήσουμε με τον
πιανίστα μας, να πούμε τα κάλαντα και να σας προσφέρουμε
παραδοσιακά γλυκίσματα. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Βιλλάρ, στην καρδιά του
Μον Μπλαν… Σαμονί και Μεζέβ!
Σήμερα θα επισκεφθούμε το
παγκοσμίως γνωστό χιονοδρομικό
κέντρο Σαμονί (Chamonix), το σήμα
κατατεθέν του ορεινού τουρισμού. Με
κοσμοπολίτικο αέρα, η γαλλική αυτή
κωμόπολη είναι φωλιασμένη σε
υψόμετρο 1.035 μέτρων στις πλαγιές
του Λευκού Όρους (Μον Μπλαν/Mont
Blanc), του ψηλότερου βουνού της
Ευρώπης (4.807 μέτρα) και προσφέρει
εκπληκτική θέα στις Άλπεις. Τα στενά
δρομάκια με τα σαλέ, τα
χαρακτηριστικής ομορφιάς ξύλινα κτίρια,
τις μπουτίκ με τις επώνυμες φίρμες, τα
γραφικά καφέ και τα παραδοσιακά
εστιατόρια χαρίζουν στους επισκέπτες
στιγμές χαλάρωσης, ενώ η βόλτα με το
ψηλότερο τελεφερίκ της Ευρώπης θεωρείται κορυφαία εμπειρία. Στη
συνέχεια θα επισκεφθούμε το εξίσου φημισμένο χιονοδρομικό
κέντρο Μεζέβ (Megève), που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.100 μέτρων
και διατηρεί αναλλοίωτη την απαράμιλλη γραφικότητά του.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Βιλλάρ - Λωζάννη - Κάστρο Σιγιόν - Μοντρέ - Βιλλάρ
Πρωινή αναχώρηση για την υπέροχη πόλη-ζωγραφιά Λωζάννη, που
είναι κτισμένη αμφιθεατρικά πάνω από τη λίμνη, ατενίζοντας τις
βουνοκορφές των Άλπεων. Πεζοί, θα επισκεφθούμε το παλιό τμήμα
της πόλης με τους φιδογυριστούς πεζοδρόμους και τις

http://www.eurotel-victoria.ch


μικροσκοπικές πλατείες, μέχρι να φθάσουμε στον γοτθικό Καθεδρικό ναό του 12ου αιώνα. Θα δούμε επίσης το
Ολυμπιακό Μουσείο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, που έχει εδώ την έδρα της. Ακολουθεί το μεσαιωνικό,
ρομαντικό κάστρο του Σιγιόν - το κάστρο του πρίγκιπα Έρικ στην ταινία "Η Μικρή Γοργόνα", που βρίσκεται σε μια
ειδυλλιακή τοποθεσία στις όχθες της λίμνης Λεμάν. Ολοκληρώνουμε την περιήγησή μας στην "Ελβετική Ριβιέρα" με
μια από τις πιο όμορφες και αριστοκρατικές πόλεις της Ελβετίας, το Μοντρέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Βιλλάρ, Γκρυγιέρ - Γκστάαντ…Snow glam!
Σήμερα μας περιμένει η μικροσκοπική γραφική
καστροπολιτεία Γκρυγιέρ, "πατρίδα" του ομώνυμου
αγελαδινού τυριού. Μετά τη βόλτα και την επίσκεψή
μας στο εργαστήριο παραγωγής γραβιέρας (εφ΄
όσον είναι ανοικτό), θα συνεχίσουμε για το ξακουστό
Ελβετικό θέρετρο Γκστάαντ με την απαράμιλλη
γεωφυσική του ομορφιά. Κτισμένο σε υψόμετρο
1.050 μέτρων, βρίσκεται στο σημείο τομής τεσσάρων
κοιλάδων, περιτριγυρισμένο από τις πανύψηλες
βουνοκορφές των Άλπεων. Παραμένοντας πιστό
στην παραδοσιακή ελβετική αρχιτεκτονική, το
Γκστάαντ διατήρησε τη ρομαντική του ατμόσφαιρα.
Εδώ και δεκαετίες προσελκύει διασημότητες και
προσφέρει στους επισκέπτες του τις πιο σύγχρονες
αθλητικές εγκαταστάσεις χειμερινών σπορ. Χρόνος
ελεύθερος για να απολαύσετε τον περίπατό σας
στους μικρούς πεζόδρομους. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Βιλλάρ, Γαλλικές Άλπεις, Κουρσεβέλ &
Snow Elegance!!!
Διασχίζοντας σήμερα το πανέμορφο ολόλευκο τοπίο
στη σκιά των ορεινών όγκων, κάνουμε μια ολοήμερη
εκδρομή στο φημισμένο χιονοδρομικό κέντρο
Κουρσεβέλ (Courchevel), την "βασίλισσα των
Γαλλικών Άλπεων", που αποτελεί συνώνυμο της
χλιδής και της πολυτέλειας, ιδιαίτερα τον χειμώνα. Η
σημερινή μέρα μας προσφέρει εναλλαγές
εντυπώσεων σε ατμόσφαιρα ειδυλλιακή, καθώς θα
βρεθούμε μέσα σε περιβάλλον αριστοκρατικό και
trendy, με πολλές απολαύσεις εντός και εκτός πίστας.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: Βιλλάρ, στην πρωτεύουσα Βέρνη
Πρωινή αναχώρηση για την ρομαντική πρωτεύουσα
της Ελβετίας, την πανέμορφη Βέρνη, που είναι
κτισμένη σε μια καμπή του ποταμού Άαρ με φόντο
τις Άλπεις. Κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας θα
δούμε το Κοινοβούλιο, τον πύργο του ιστορικού
Ρολογιού, τον επιβλητικό Καθεδρικό ναό, το παλιό
Δημαρχείο και θα περπατήσουμε στους
πεζόδρομους με τα μεσαιωνικά κτίρια. Επισκεφθείτε
το πολυκατάστημα Loeb, αλλά και την Confisserie
Tschirren για τις ωραιότερες σοκολάτες της Ελβετίας!
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

8η μέρα: Βιλλάρ, Ρεβεγιόν και υποδοχή του
2022 …πυροτεχνήματα στα χιόνια!!
Χαλαρώστε και χαρείτε την τελευταία μέρα του χρόνου στο πανέμορφο Βίλλαρ! Με περιπάτους και shopping στην
πόλη, χαλαρώνοντας στην πισίνα του ξενοδοχείου μας, κάνοντας σκι στις πίστες. Η σημερινή μέρα είναι μια γιορτή!
Το βραδάκι σας προσφέρουμε ένα απεριτίφ στο μπαρ, "ανοίγοντας" έτσι το εορταστικό ΡΕΒΕΓΙΟΝ. Τα μεσάνυχτα
ελάτε στην βεράντα του ξενοδοχείου - σας
προσφέρουμε ένα ποτήρι σαμπάνιας για την
υποδοχή του 2022, με θέα τα φαντασμαγορικά
πυροτεχνήματα πάνω από τις βουνοκορφές των
Άλπεων!

9η μέρα: Βιλλάρ - Ζυρίχη - Αθήνα
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ! Πρωινή αναχώρηση για τη Ζυρίχη.
Φθάνοντας, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την
περίφημη λεωφόρο Μπάνχοφστρασσε, να
περπατήσουμε στους κεντρικούς πεζοδρόμους της
Παλιάς Πόλης, να 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. Νωρίς το απόγευμα μεταφορά στο
αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση για την Αθήνα.

ΣημειώσειςΣημειώσεις
Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά (κυρίως λόγω των

αργιών), χωρίς να παραλειφθεί κάτι από τα αναγραφόμενα.

Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:: 2424 ΔεκεμβρίουΔεκεμβρίου ~~ 99 μέρεςμέρες

Τιμή κατ΄ άτομο Για κρατήσεις
έως 14/11

Δίκλινο 1295 1395

3ο άτομο έως 12 ετών 995 1095

Μονόκλινο 1595 1695

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check points, parking, φόροι πόλεων: + € 300

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

Οι πτήσεις μας
με

SWISS

1η μέρα LX 1843 ΑΘΗΝΑ - ΖΥΡΙΧΗ 09:00-10:50

9η μέρα LX 1842 ΖΥΡΙΧΗ - ΑΘΗΝΑ 17:50-21:25

Οκτώ διανυκτερεύσεις στο επιλεγμένο ξενοδοχειακό συγκρότημα VICTORIA MOUNTAIN HOTEL & RESIDENCE 4*
Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά

Οκτώ δείπνα στο ξενοδοχείο της Ελβετίας,
συμπεριλαμβανομένου του Χριστουγεννιάτικου
μπουφέ και του Ρεβεγιόν στις 31/12

Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει

προγράμματος

Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας

Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτικής για τους

εκδρομείς έως 75 ετών

Φ.Π.Α.

ΔενΔεν ΠεριλαμβάνονταιΠεριλαμβάνονται
Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα

Είσοδοι σε μουσεία και λοιπά αξιοθέατα

Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.



VICTORIA MOUNTAIN HOTEL RESIDENCE 4*



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


