Πανόραμα Ιαπωνίασ
Σόκυο - Βουνό Φοφτηι - Χακόνε - Κυότο – Οςάκα
Σαξίδι ιδανικό για όςουσ αναηθτοφν: ΠΟΛΙΣΙΜΟ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ, ΦΤΗ

12 θμζρεσ – οφςι, οφμο & αμουράι
11 – 22/ΑΠΡ 2020, Παςχαλινι αναχώρθςθ
με 3.990 € ΣΕΛΙΚΗ τιμι
Λίγα λόγια για τθν Ιαπωνία
Η πατρίδα του ςοφμο και του τηοφντο, του ςοφςι και του ςακζ, των ςαμουράι και των γκειςϊν, τθσ Honda και Σoyota. Η
Ιαπωνία αποτελείται από 3.000 νθςιά, από τα οποία τα μεγαλφτερα και πιο γνωςτά είναι το Hokkaido, το Honshu, το
Shikoku και το Kyushu. Η Ιαπωνία είναι θ χϊρα των μεγάλων αντικζςεων… υνδυάηει μοντζρνεσ μεγαλουπόλεισ με
πανζμορφα φυςικά τοπία, ενϊ κάκε περιοχι τθσ ζχει να προςφζρει κάτι το ξεχωριςτό, ςυνεπαίρνοντασ τουσ επιςκζπτεσ
τθσ. Σα περιςςότερα νθςιά τθσ χϊρασ είναι ορεινά, ενϊ αρκετά είναι θφαιςτειογενι. Η Ιαπωνία ζχει πλθκυςμό 128 εκατ.
Κατοίκουσ, ενϊ μόνο το Σόκυο, μαηί με τα προάςτια του αποτελεί τθ μεγαλφτερθ μθτρόπολθ του κόςμου, με πλθκυςμό
ςχεδόν 30 εκατομμφρια κατοίκουσ! Ζνα από τα πιο ςυναρπαςτικά ςτοιχεία τθσ Ιαπωνίασ είναι θ διαφορετικότθτα τθσ
απζναντι ςτθ Δφςθ. Παρότι τα τελευταία χρόνια δεν ζχει αποφφγει τισ δυτικζσ επιρροζσ, θ χϊρα εξακολουκεί να μζνει
πιςτι ςτισ παραδόςεισ τθσ.

Αεροπορικό δρομολόγιο
Αρικμόσ πτιςθσ
TK1844
TK 198
TK 87
TK1845

Δρομολόγιο
Ακινα | Θεςςαλονίκθ - Κωνςταντινοφπολθ
Κωνςταντινοφπολθ - Σόκιο
Οςάκα - Κωνςταντινοφπολθ
Κωνςταντινοφπολθ - Ακινα| Θεςςαλονίκθ

Αναχώρθςθ
22.25 | 21.30
01.40
22.50
07.15 | 07.20

Επιςτροφι
23.55 | 22.45
19.25
05.10
08.45 | 08.40

Σιμζσ και Παροχζσ
Παχαλινι Αναχώρθςθ
11 – 22/ΑΠΡ

ΣΕΛΙΚΗ Σιμι ανά άτομο με ΗΜΙΔΙΑΣΡΟΦΗ
ε δίκλινο/ τρίκλινο δωμάτιο

Επιβάρυνςθ μονόκλινου

Superior πακζτο

3.990 €

860 €

*Ζνα ταξίδι… μια τιμι ! Όλεσ οι τιμζσ μασ είναι ΣΕΛΙΚΕ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΤΝ τουσ φόρουσ αεροδρομίων
Σα ξενοδοχεία μασ
Περιοχι
Σόκυο
Χακόνε
Κιότο
Οςάκα

Ημ/νίεσ
12-15/ΑΠΡ
15-16/ΑΠΡ
16-19/ΑΠΡ
19-21/ΑΠΡ

Ξενοδοχεία
Grand Prince Hotel Takanawa (ι παρόμοιο)
Hakone Gora Onsen Tokinoyu (ι παρόμοιο)
Hotel Vischio Kyoto by Granvia (ι παρόμοιο)
Sheraton Miyako Osaka (ι παρόμοιο)

Διαν/ςεισ
3
1
3
2

Περιλαμβάνονται
 Αεροπορικά ειςιτιρια οικονομικισ κζςθσ Ακινα ι Θεςςαλονίκθ – Σόκυο και Οςάκα – Ακινα ι Θεςςαλονίκθ, με
ενδιάμεςο ςτακμό και πτιςεισ τθσ Turkish
 Μια αποςκευι και μια χειραποςκευι για όλεσ τισ πτιςεισ ανά άτομο
 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοσ καυςίμων
 Μεταφορζσ και εκδρομζσ, όπωσ αναφζρονται ςτο πρόγραμμα
 Κρουαηιζρα ςτθ λίμνθ Χακόνε
 Σοπικοί αγγλόφωνοι ξεναγοί όπου αναγράφεται ςτο πρόγραμμα
 Πζντε (5) γεφματα, όπωσ αναγράφονται ςτο πρόγραμμα
 Σρεισ (3) διανυκτερεφςεισ ςτο Σόκυο, με πρωινό
 Μία (1) διανυκτζρευςθ ςτο Χακόνε, με πρωινό
 Σρεισ (3) διανυκτερεφςεισ ςτο Κυότο, με πρωινό
 Δφο (2) διανυκτερεφςεισ ςτθν Οςάκα, με πρωινό
 Τπθρεςίεσ των αντιπροςϊπων μασ
 Αςφάλεια αςτικισ ταξιδιοφ, Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται
• Φιλοδωριματα και αχκοφορικά
• Ποτά ςτα γεφματα
• Ότι δεν αναγράφεται ςτο περιλαμβάνονται ι αναφζρεται ωσ προαιρετικό ι προτεινόμενο
Κακθμερινό Πρόγραμμα
1θ - 2θ μζρα | 11/04 - 12/04: Ακινα ι Θεςςαλονίκθ – Σόκυο
υγκζντρωςθ ςτο αεροδρόμιο Ελ. Βενιηζλοσ ι Μακεδονίασ από όπου κα αναχωριςουμε για το Σόκυο μζςω ενδιάμεςου
ςτακμοφ. Άφιξθ τθν επόμενθ μζρα ςτο αεροδρόμιο του Σόκιο, όπου κα μασ περιμζνει ο τοπικόσ μασ ςυνεργάτθσ για να μασ
μεταφζρει από το αεροδρόμιο ςτο ξενοδοχείο μασ και να μασ δϊςει όλεσ τισ αρχικζσ πλθροφορίεσ του ταξιδιοφ. Σακτοποίθςθ
ςτο ξενοδοχείο και διανυκτζρευςθ.
3θ μζρα | 13/04: Σόκυο – ξενάγθςθ τθσ πόλθσ
Πρόγευμα ςτο ξενοδοχείο και ςυνάντθςθ ςτισ 08:30 με τον τοπικό ξεναγό για τθν ξενάγθςθ του Σόκυο. Κατά τθν διάρκεια τθσ
ξενάγθςθσ κα δοφμε τα ςθμαντικότερα αξιοκζατα τθσ μθτρόπολθσ και κα περιθγθκοφμε ςτισ κεντρικζσ λεωφόρουσ τθσ
Ιαπωνικισ πρωτεφουςασ. Θα εντυπωςιαςτοφμε από το «Tokyo Sky Tree», ζναν τθλεοπτικό πφργο φψουσ 634 μζτρων - τον
ψθλότερο πφργο ςτθν Ιαπωνία και το δεφτερο ψθλότερο κτίςμα ςτον κόςμο. Θα επιςκεφκοφμε τθν περιοχι Αςακοφςα, μια από
τισ ςυνοικίεσ του Σόκυο, όπου ςυναντάμε ατμόςφαιρα τθσ Ιαπωνικισ πρωτεφουςασ των περαςμζνων δεκαετιϊν. Σο κφριο
αξιοκζατο τθσ περιοχισ είναι ο βουδιςτικόσ ναόσ Sensoji ι Kannon του 7ου αιϊνα μ.Χ. Ο ναόσ προςεγγίηεται μζςω του Nakamise,
ενόσ εμπορικοφ δρόμου που παρζχει για αιϊνεσ τϊρα ςτουσ επιςκζπτεσ αναμνθςτικά ςουβενίρ. Σελειϊνουμε τθν ξενάγθςθ μασ
ςτθν περιοχι του Αυτοκρατορικοφ παλατιοφ. Θα δοφμε τισ υπζροχουσ κιπουσ, ενϊ από τθ μεγάλθ πλατεία μπροςτά ςτο
παλάτι, κα δοφμε το Nijubashi, που αποτελοφν ςτθν είςοδο ςτο εςωτερικό του παλατιοφ. Γφρω ςτισ 13:30 επιςτρζφουμε ςτο
ξενοδοχείο μασ. Ελεφκερο απόγευμα να το εκμεταλλευτείτε, όπωσ εςείσ κζλετε. Διανυκτζρευςθ.
4θ μζρα | 14/04: Σόκυο – Νίκκο – Σόκυο (ολοιμερθ εκδρομι)
Πρόγευμα ςτο ξενοδοχείο και ςυνάντθςθ με τον τοπικό ξεναγό για τθν ολοιμερθ οδικι εκδρομι ςτο Νίκκο, το οποίο
ςυγκαταλζγεται ςτα μνθμεία παγκόςμιασ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τθσ Ουνζςκο και αποτελεί ζνα από τα ωραιότερα
ςυγκροτιματα ναϊν τθσ Ιαπωνίασ μζςα ςε καταπλθκτικι φφςθ. Θα επιςκεφκοφμε το ςφμπλεγμα ναϊν και μαυςωλείων του
ιεροφ Toshogu, με τα πολυτελζςτατα και περίτεχνα διακοςμθμζνα κτίςματα. Θα εντυπωςιαςτείτε από τθν Παγόδα, τον Ιερό
τάβλο, τισ Ιερζσ Αποκικεσ και τον Πφργο του Συμπάνου. Ακολουκεί μεςθμεριανό γεφμα ςε τοπικό εςτιατόριο και ςτθ ςυνζχεια
κα δοφμε τθ λίμνθ Chuzenji, ς’ ζνα ειδυλλιακό τοπίο. Η λίμνθ ζχει βάκοσ 161 μζτρα και γοθτεφει με το βακφ μπλε χρϊμα που
ζχει. Εκεί βρίςκονται οι πανζμορφοι καταρράκτεσ Kegon, φψουσ 97 μζτρων. Επιςτροφι ςτο Σόκιο. Διανυκτζρευςθ.
5θ μζρα | 15/04: Σόκυο – Ηφαίςτειο Φοφτηι – Χακόνε

Μετά το πρωινό, αναχωροφμε οδικϊσ μζςω όμορφθσ διαδρομισ για το ιερό βουνό τθσ Ιαπωνίασ, το θφαίςτειο Φοφτηι και το
δθμοφιλζσ κζρετρο κερμϊν πθγϊν Χακόνε. Θα ανεβοφμε αρχικά ςτον 5ο ςτακμό του διάςθμου όρουσ, το οποίο είναι το
ψθλότερο βουνό τθσ χϊρασ με υψόμετρο 3.776 μζτρα. Μεςθμεριανό γεφμα ςε τοπικό εςτιατόριο και επόμενθ ςτάςθ θ λίμνθ
Άςι, όπου κα απολαφςουμε μια μοναδικι κρουαηιζρα. υνεχίηουμε με ανάβαςθ με τελεφερίκ ςτο όροσ Κομαγκατάκε, απ’ όπου
κα απολαφςουμε τθ κζα του όρουσ Φοφτηι. Μεταφορά και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο μασ. Ελεφκεροσ χρόνοσ για να
χαλαρϊςουμε ςτα διάςθμα όνςεν και διανυκτζρευςθ.

6θ μζρα | 16/04: Χακόνε - Κιότο (ξενάγθςθ πόλθσ)
Πρόγευμα ςτο ξενοδοχείο και μεταφορά οδικϊσ ςτο ςτακμό τρζνου Μιςίμα για να επιβιβαςτοφμε ςτο τραίνο-βολίδα του
ταχφτατου ςιδθροδρομικοφ δικτφου ίνκανςεν. Άφιξθ ςτο ςτακμό του Κιότο και ςυνάντθςθ με τον τοπικό αγγλόφωνο ξεναγό.
Μεςθμεριανό γεφμα ςε τοπικό εςτιατόριο, προτοφ ξεκινιςουμε τθν ξενάγθςθ του Κιότο, μια πόλθ-ηωντανό μουςείο τθσ
Ιαπωνικισ κουλτοφρασ. Μεταξφ άλλων, κα επιςκεφκοφμε το ναό Φουςίμι Ινάρι, με περιςςότερεσ από 40.000 λατρευτικζσ πφλεσ
(Σόρι) βαμμζνεσ ςε ζντονο πορτοκαλί-κόκκινο χρϊμα να απλϊνονται μζχρι τθν κορυφι του βουνοφ και το περίφθμο Χρυςό
Περίπτερο Κινκάκουτηι, ζνα από τα ςφμβολα τθσ πόλθσ. υνεχίηουμε για το ιςτορικό κζντρο του Κιότο, όπου κα διαςχίςουμε τθ
γραφικι ςυνοικία Γκιόν, με τα παραδοςιακά καταςτιματα και τεϊοποτεία (οτςαγιά) των γκεϊςϊν, με τθ χαρακτθριςτικι
αρχιτεκτονικι τθσ μεςαιωνικισ Ιαπωνίασ. Μετά το πζρασ τθν ξενάγθςθσ μασ, κα μεταφερκοφμε ςτο ξενοδοχείο μασ.
Σακτοποίθςθ και διανυκτζρευςθ.
*Παρακαλοφμε να ςθμειϊςετε ότι το πρωί ςτισ 07:30 κα πρζπει να παραδϊςετε τισ αποςκευζσ ςασ ςτθν υποδοχι του
ξενοδοχείου ςασ προκειμζνου να μεταφερκοφν ςτο Κυότο τθν επόμενθ μζρα. Μαηί ςασ κα πρζπει να ζχετε μια χειραποςκευι
με τα προςωπικά ςασ αντικείμενα για περάςετε τθν πρϊτθ νφχτα ςτο Κυότο.
7θ μζρα | 17/04: Κυότο – Νάρα – Κιότο (ολοιμερθ εκδρομι)
Πρωινό ςτο ξενοδοχείο και ςτθν ςυνζχεια κα μεταφερκοφμε οδικϊσ ςτθ Νάρα, τθν πρϊτθ πρωτεφουςα τθσ Ιαπωνίασ. Θα
επιςκεφκοφμε το ναό Σοντάι-τηι, που φιλοξενεί το μεγαλφτερο μπροφτηινο άγαλμα του Βοφδα ςτον κόςμο, φψουσ 16 μζτρων
και βάρουσ 550 τόνων. Γφρω από το ναό βρίςκεται το περίφθμο πάρκο τθσ Νάρα, όπου περιφζρονται ελεφκερα ελάφια, που
πιςτεφεται ότι είναι αγγελιαφόροι των κεϊν. Μεςθμεριανό γεφμα ςε τοπικό εςτιατόριο και ακολουκεί θ επίςκεψθ ςτον ναό
Κοφοφκου-τηι, ζνασ ακόμθ από τουσ επτά μεγάλουσ ναοφσ τθσ Νάρα, και ζνα αξοκαφμαςτο ςυγκρότθμα κτιρίων κλαςικισ
Ιαπωνικισ διακόςμθςθσ. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Ελεφκερο απόγευμα και διανυκτζρευςθ.
8θ μζρα | 18/04: Κιότο (ξενάγθςθ πόλθσ – ςυνζχεια)
Πρόγευμα και ςυνεχίηουμε τθν περιιγθςθ ςτο ανεπανάλθπτο Κιότο, όπου αφοφ διαςχίςουμε το δρόμο Κιγιομίτηου ηάκα, κα
ανεβοφμε ςτον περίφθμο ναό Κιγιομίτηου, με το άγαλμα τθσ κεάσ του Ελζουσ Κανόν με τα 11 κεφάλια. Μεςθμεριανό γεφμα ςε
τοπικό εςτιατόριο και μεταφορά ςτο ξενοδοχείο. Ελεφκερο απόγευμα για να απολαφςετε τθν πόλθ ςτθν καλφτερθ περίοδο, με
τισ ανκιςμζνεσ κεραςιζσ. ασ προτείνουμε να παρακολουκιςετε μία παραδοςιακι τελετι τςαγιοφ και να επιςκεφκείτε τθν
περιοχι Αραςιγιάμα με το πανζμορφο δάςοσ μπαμποφ.
9θ μζρα | 19/04: Κιότο – Οςάκα (ξενάγθςθ πόλθσ)
Πρόγευμα ςτο ξενοδοχείο και μεταφορά οδικϊσ ςτθν Οςάκα, μία από τισ ςθμαντικότερεσ πόλθσ τθσ Ιαπωνίασ και εμπορικά
λιμάνια του κόςμου, κτιςμζνθ ςτο δζλτα του ποταμοφ Γιόντο. Κατά τθν ξενάγθςι μασ, κα επιςκεφκοφμε το εντυπωςιακό
κάςτρο τθσ πόλθσ με τθν υπζροχθ εξωτερικι διακόςμθςθ και το μαγευτικό περιβάλλοντα χϊρο. Εςωτερικά αξίηει να δείτε τα
μεςαιωνικά εκκζματα και τισ πολεμικζσ ςτολζσ και αναπαραςτάςεισ των ςαμουράι. υνεχίηουμε με τθν ανάβαςθ ςτο Umeda
Sky Building, ζνα κτιριο 173 μζτρων που αποτελείται από δφο πφργουσ που ςυνδζονται μεταξφ τουσ με το “Floating
Observatory Garden” ςτον 39ο όροφο. Θα διαςχίςουμε επίςθσ τισ περιοχζσ Dotombori & Shinsaibashi, όπου χτυπά θ εμπορικι
καρδιά τθσ Οςάκα, με εκατοντάδεσ καταςτιματα και εςτιατόρια. Μεταφορά και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Διανυκτζρευςθ.

10θ μζρα | 20/04: Οςάκα (ελεφκερθ μζρα)
Πρόγευμα ςτο ξενοδοχείο και ελεφκερθ μζρα ςτθν Οςάκα. ασ προτείνουμε να περπατιςετε το πάρκο με τισ κεραςιζσ γφρω
από το κάςτρο τθσ πόλθσ, να επιςκεφκείτε το ενυδρείο τθσ πόλθσ ι να αφιερϊςετε τθν μζρα ςτο κεματικό πάρκο των Universal
Studios.
11θ – 12θ μζρα | 21/04 - 22/04: Οςάκα – Ακινα ι Θεςςαλονίκθ
Πρωινό και ελεφκερθ μζρα για τελευταίεσ αγορζσ ι επιςκζψεισ ςε μουςεία, μζχρι τθν αναχϊρθςι από το ξενοδοχείο μασ για το
αεροδρόμιο τθσ Οςάκα, ζνα από τα πλζον ςφγχρονα και πολυςφχναςτα αεροδρόμια του κόςμου. Βραδινι επιβίβαςθ ςτθν
πτιςθ τθσ επιςτροφισ μζςω ενδιάμεςου ςτακμοφ. τθν Ελλάδα φτάνουμε το πρωί τθσ επόμενθσ μζρασ.

ΓΕΝΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ
- Οι τιμζσ είναι κατ’ άτομο ςε ευρϊ
- Μετά τθν επιβεβαίωςθ τθσ κράτθςθσ και ςε περίπτωςθ ακφρωςθσ κα υπάρχουν ακυρωτικά με βάςθ τουσ παραπάνω όρουσ
εξόφλθςθσ
- Οι τιμζσ είναι υπολογιςμζνεσ με ςθμερινά ιςχφοντα ναφλα. H όποια διαφοροποίθςι τουσ, επιβαρφνει τουσ πελάτεσ
- Σα ξενοδοχεία δζχονται πλθρωμζσ με πιςτωτικι/ χρεωςτικι κάρτα ι μετρθτά. ΠΡΟΟΧΗ! Όπωσ είναι διεκνϊσ κακιερωμζνο και
εφαρμόηεται ςτα μεγάλα ξενοδοχεία, κατά τθν τακτοποίθςθ διατυπϊςεων ςτθν άφιξθ, ηθτείται θ πιςτωτικι κάρτα ι κατάκεςθ
μετρθτϊν για κάλυψθ τυχόν ζξτρα καταναλϊςεων κ.ά. προςωπικϊν δαπανϊν (PAY TV, Mini Bar, τθλζφωνα από το δωμάτιο κλπ.).
Βεβαίωσ, κατά τθν αναχϊρθςθ επιςτρζφονται οι τυχόν καταβολζσ μετρθτϊν ι ακυρϊνεται το απόκομμα τθσ πιςτωτικισ κάρτασ.
- Check in ςτο δωμάτιο: 15.00 & Check out από το δωμάτιο: 11.00
- Παιδιά ζωσ 12 ετϊν ςυνικωσ δικαιοφνται ζκπτωςθ ςτον αεροπορικό ναφλο & πικανϊσ και από το ξενοδοχείο - εξαρτάται από τθν
πολιτικι του εκάςτοτε ξενοδοχείου
- Σρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα δωμάτια με πρόςκετθ κλίνθ
- Η εταιρεία διατθρεί το δικαίωμα αντικατάςταςθσ των ξενοδοχείων με άλλα αντίςτοιχθσ ι ανϊτερθσ κατθγορίασ ςε περίπτωςθ
ανωτζρασ βίασ ι υπερκάλυψθσ δωματίων (overbooking)
- Οι τιμζσ των φόρων αεροδρομίων είναι βαςιςμζνεσ ςτθν τρζχουςα τιμι πετρελαίου
- Σο τελικό κόςτοσ των φόρων των αεροδρομίων κα επιβεβαιϊνεται τθν θμζρα ζκδοςθσ του αεροπορικοφ ειςιτθρίου
- Για να πάρετε το πακζτο νεόνυμφων κα πρζπει να ζχετε μαηί ςασ τθ λθξιαρχικι πράξθ γάμου και να τθν υποδείξετε κατά τθν άφιξθ
ςτο ξενοδοχείο
- Οι τιμζσ ςυντάχκθκαν ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ ιςοτιμίεσ νομιςμάτων. ε περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ των νομιςματικϊν ιςοτιμιϊν,
αεροπορικϊν ναφλων ι τιμϊν ξενοδοχείων/ τοπικϊν φόρων, θ εταιρεία φζρει το δικαίωμα αναπροςαρμογισ τθσ τελικισ τιμισ

Οι τιμζσ είναι υπολογιςμζνεσ και ιςχφουν για οργανωμζνο ταξίδι 12 ατόμων. ε περίπτωςθ, που δεν ςυμπλθρωκεί ο
απαιτοφμενοσ αρικμόσ ατόμων, κα υπάρξει επιβάρυνςθ 300 € ανά άτομο. Η εταιρία μασ κα ςασ ενθμερώςει 2-3
εβδομάδεσ πριν από το ταξίδι ςασ.
Παρατθριςεισ: Οι αεροπορικοί ναφλοι είναι ειδικοί και ιςχφουν για περιοριςμζνο αρικμό κζςεων. H όποια διαφοροποίθςι τουσ,
επιβαρφνει τουσ πελάτεσ
Κρατιςεισ & Πλθρωμζσ
Για τθν οριςτικι προκράτθςθ, απαιτείται προκαταβολι 40% τθσ τελικισ τιμισ, μαηί με τα διαβατιρια ι ταυτότθτεσ των ταξιδιωτϊν και
τθν υπογραφι τθσ ταξιδιωτικισ ςφμβαςθσ. Η εξόφλθςθ του πακζτου κα πρζπει να γίνει 30 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ.
Πολιτικι ακυρωτικών
ασ ενθμερϊνουμε για τθν ευρφτερθ πολιτικι ακυρωτικϊν από τουσ προμθκευτζσ του πακζτου ςασ (αεροπορικζσ εταιρείεσ,
ξενοδοχεία, τοπικζσ υπθρεςίεσ). Δεν υπάρχει ςτακερι τιμι ακυρωτικϊν, κακϊσ ςτα ατομικά πακζτα, ςυνυπολογίηεται ο λόγοσ τθσ
ακφρωςθσ, το χρονικό διάςτθμα που ζγινε και περίπτωςθ αλλαγισ τθσ κράτθςθσ ςε εναλλακτικζσ θμερομθνίεσ. Γενικά, ςε περίπτωςθ
ακφρωςθσ τθσ κράτθςθσ μετά τθν πρϊτθ προκαταβολι, το κόςτοσ των ακυρωτικϊν ανζρχεται ςτα 100 € ςυνολικά. ε περίπτωςθ
ακφρωςθσ τθσ κράτθςθσ μετά τθν ζκδοςθ των αεροπορικϊν ειςιτθρίων, κα υπάρξουν ακυρωτικά από τθν αεροπορικι εταιρεία, το
φψοσ των οποίων κα μασ κοινοποιθκεί αργότερα (από 100 € το άτομο μζχρι και ολόκλθροσ ο ναφλοσ). ε περίπτωςθ ακφρωςθσ τθσ
κράτθςθσ μετά τθν τελικι εξόφλθςθ του πακζτου, κα υπάρξουν 100% ακυρωτικά.
Σαξιδιωτικά ζγγραφα
Για το ταξίδι ςασ ςτθν Ιαπωνία ΔΕΝ χρειάηεςτε τουριςτικι βίηα. Θα πρζπει ωςτόςο το διαβατιριο ςασ να ζχει τουλάχιςτον 6μθνθ ιςχφ
από τθν θμζρα άφιξθσ ςτθ χϊρα. Όςοι ταξιδιϊτεσ είναι αλλοδαποί και δεν είναι κάτοχοι Ελλθνικοφ διαβατθρίου, οφείλουν να
επικοινωνοφν κατ’ ιδίαν με τθν πρεςβεία τθσ χϊρασ για να πλθροφορθκοφν για τισ διαδικαςίεσ ζκδοςθσ βίηασ. Η εταιρεία μασ δεν
φζρει καμία ευκφνθ ςε περίπτωςθ προβλιματοσ, που παρουςιαςτεί με τα ταξιδιωτικά ςασ ζγγραφα τθν θμζρα τθσ αναχϊρθςισ ςασ
από δικι ςασ ευκφνθ.

