
 

Γενικοί & ειδικοί όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής σε οργανωμένα ταξίδια  
(ως ορίζουν τα Π.Δ. 339/1996 και Υ.Α. 129287/Γ2/2011) 

και ειδικότερα στα προγραµµάτα μας  EMT, Touritalia, Paris Plus & Paris 65 
 
∆ιαβάστε προσεκτικά τους κατωτέρω αναφερόµενους Γενικούς Όρους Συµµετοχής στα οργανωµένα ταξίδια(*) του Avanti Travel, που συµφωνούν µε την 

Κοινοτική Οδηγία 90/314. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο δήλωση συµµετοχής σας σε οργανωµένη εκδροµή σηµαίνει την ταυτόχρονη αποδοχή των κατωτέρω 

Γενικών Όρων Συµµετοχής. 

(*) Οργανωµένο  ταξίδι,  σύµφωνα  µε  το  προεδρικό  διάταγµα  339,  είναι  προκαθορισµένος  συνδυασµός  τουλάχιστον  δύο  εκ  των  ακολούθων  

στοιχείων,  ήτοι,  µεταφοράς,  διαµονής,  άλλων  τουριστικών  υπηρεσιών  µη  συµπληρωµατικών της µεταφοράς ή της διαµονής που αντιπροσωπεύουν 

σηµαντικό τµήµα του οργανωµένου ταξιδιού, εφόσον ο συνδυασμός αυτός  υπερβαίνει τις  24 ώρες ή περιλαµβάνει  µια διανυκτέρευση και προσφέρεται 

προς πώληση σε µια συνολική τιµή. 
 

     1) Eυθύνες Avanti Travel - Για τη διοργάνωση των ταξιδιών του, το Avanti Travel χρησιµοποιεί αεροπορικές και άλλες µεταφορικές εταιρείες, 

ξενοδοχεία, διαδικτυακά και µή διεθνή & τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία και άλλους  φορείς στους οποίους δεν έχει άµεσο έλεγχο. Το Avanti Travel δεν έχει 

δικά του αεροπλάνα, ξενοδοχεία ή γραφεία ταξιδίων για να θεωρείται υπεύθυνο για τη σωστή ή µη λειτουργία τους. Ο ρόλος του είναι καθαρά  

µεσολαβητικός για την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες του γι' αυτό και οι ευθύνες του εντοπίζονται µόνο σε περιπτώσεις παραλείψεων που 

οφείλονται σε υπαιτιότητα του Avanti Travel και οργανωτικών του αδυναµιών.Tο  Avanti Travel  δεν κάνει κατάχρηση των ελαφρυντικών που συνεπάγεται 

ο µεσολαβητικός ρόλος του και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πελατών του. ∆εν είναι, ωστόσο, υπεύθυνο για 

ανωµαλίες που δεν είναι σε θέση να προβλέψει ή να ελέγξει αποτελεσµατικά όπως: 

     • Αλλαγές, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις προγραµµατισµένων δροµολογίων κάθε µορφής. Οι προβλεπόµενες αεροπορικές εταιρείες και ώρες 

αναχωρήσεων  στις  περιγραφές  των  εκδροµών έχουν βασιστεί στα προγραµµατισµένα/ δηµοσιευµένα  δροµολόγια κάθε µορφής και ειδικά 

ναυλωµένων πτήσεων / δροµολογίων που ίσχυαν κατά την έκδοση του προγράµµατος. 

     •  Ατυχήµατα,  ασθένειες  ή  δυσάρεστες  οργανικές  επιπτώσεις  από  κλιµατολογικές  συνθήκες,  αδυναµία  προσαρµογής  σε  διαφορετικές  χρονικές  

ζώνες  (jet  lag),  υψόµετρο,  επιδηµίες,  τροφικές  δηλητηριάσεις  ή  ανεπαρκείς συνθήκες καθαριότητος. 

     •  Οποιεσδήποτε  δυσχέρειες  που  µπορεί  να  προκληθούν  από  απρόβλεπτες  καταστάσεις,  όπως  δυσµενείς  καιρικές  συνθήκες,  απεργίες,  

πραξικοπήµατα,  πολέµους,  αεροπειρατείες,  πυρκαγιές,  σεισµούς,  πληµµύρες  και  οποιαδήποτε άλλη ανάγκη ή κατάσταση ανώτερης βίας. 

     • Φθορά, απώλεια ή κλοπή αποσκευών, προσωπικών αντικειµένων, χρηµάτων ή ταξιδιωτικών εγγράφων κι οποιασδήποτε συνέπειας από εγκληµατική 

ή άλλη αξιόποινη πράξη. 

To Avanti Travel πάντως καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και προσφέρει κάθε δυνατή εξυπηρέτηση και βοήθεια στην αντιµετώπιση τέτοιων 

περιπτώσεων. 
  



 

 

     2)  Υποχρεώσεις πελατών - Βασική υποχρέωση όσων συµµετέχουν σε οµαδικά ταξίδια είναι η έγκαιρη προσέλευση στις εκδηλώσεις του 

προγράµµατος. Η έλλειψη συνέπειας, εκτός των άλλων προβληµάτων που δηµιουργεί, δίνει το δικαίωµα στο συνοδό να αγνοήσει τον αδιάφορο πελάτη 

και στο Avanti Travel να αρνηθεί οποιαδήποτε αποζηµίωση για υπηρεσίες που δεν του δόθηκαν. Οι συµµετέχοντες στα οργανωµένα ταξίδια του Avanti 

Travel είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνοι για την έγκαιρη εξασφάλιση και διαφύλαξη των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων καθώς και για τη 

γνησιότητα των δηλώσεών τους στις ελληνικές ή ξένες νοµισµατικές και τελωνειακές αρχές. Εξάλλου, ο πελάτης υποχρεούται να διαµαρτυρηθεί γραπτώς 

και εντός προθεσµίας δέκα ηµερών από την επιστροφή της εκδροµής για τυχόν παραλείψεις και πληµµελή εκτέλεση αυτής.  Σε επιστολές παραπόνων που 

θα     αποσταλούν µετά το πέρας της ανωτέρω προθεσµίας, το Avanti Travel διατηρεί το δικαίωµα να µην απαντήσει. 

 

   3)  Ξενοδοχεία / Καταλύµατα - Oλα τα χρησιµοποιούµενα από το Avanti Travel καταλύµατα έχουν τη νόµιµη και εν ισχύ άδεια λειτουργίας που 

απαιτείται από τις αρµόδιες αρχές του κράτους υποδοχής. Η επιλογή τους γίνεται µε κριτήρια τη θέση τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουν, σε 

συνδυασµό µε την καλύτερη δυνατή τιµή ανάλογα µε την κατηγορία τους ως  αυτή αναφέρεται στην περιγραφή κάθε εκδροµής. Τα δωµάτια των      

περισσοτέρων  ανά  τον  κόσµο  ξενοδοχείων έχουν µελετηθεί για να φιλοξενούν δύο κλίνες. Ως εκ τούτου, τα τρίκλινα δωµάτια είναι στην 

πραγµατικότητα δίκλινα µε επιπλέον κλίνη. Ορισµένα ξενοδοχεία δέχονται και τέταρτο κρεβάτι για να εξυπηρετηθούν οι πελάτες, είναι όµως αυτονόητο 

ότι ο χώρος θα είναι αισθητά περιορισµένος. Συνήθως, τα δωµάτια παραδίδονται στις 14.00 και είναι στη διάθεση των ενοίκων ως τις 10.00 της ηµέρας 

αναχώρησης. Το Avanti Travel, βέβαια, καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να παρατείνει το όριο παραµονής ώστε να εξυπηρετούνται οι εκδροµείς που 

αναχωρούν µε βραδινές ή πολύ πρωινές πτήσεις. Η εξυπηρέτηση αυτή θα υπάρχει εάν και εφόσον τα δωµάτια δεν έχουν δοθεί σε άλλους πελάτες του 

ξενοδοχείου. Σε περίπτωση καθυστερηµένης άφιξής σας στο ξενοδοχείο, µετά την ηµέρα της προγραµµατισµένης άφιξής σας και εφόσον δεν έχετε     

ενηµερώσει σχετικά, το ξενοδοχείο έχει δικαίωµα να διαθέσει και την υπόλοιπη κρατηµένη περίοδο εάν του ζητηθεί. Η σηµείωση στην εντολή προς 

παροχή υπηρεσιών του τύπου των δωµατίων γίνεται ανάλογα µε τη ζήτηση και εφόσον το ξενοδοχείο έχει διαφορετικές τιµές  για κάθε τύπο δωµατίων. 

Άλλως το ξενοδοχείο δικαιούται να σας  δώσει δωµάτιο ανάλογα µε την πληρότητά του την εποχή της παραµονής σας. Τα ποτά, εκτός αν ρητώς      

αναφέρεται,  δεν περιλαµβάνονται  στην τιµή  της  ηµιδιατροφής  ή  της πλήρους διατροφής. Υπενθυµίζουµε πριν την αναχώρησή σας από το ξενοδοχείο 

να εξοφλείτε τυχόν προσωπικούς λογαριασµούς (τηλεφωνήµατα, ποτά, κ.λπ.). Σε ουδεµία περίπτωση το Avanti Travel θα δεχθεί να πληρώσει 

προσωπικούς λογαριασµούς πελατών. 
  

    4)  Κρατήσεις θέσεων  - Πληρωµές - Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε κράτηση θέσης πρέπει να συνοδεύεται από µη επιστρέψιµη προκαταβολή ίση µε 

το 35% των συνολικών δαπανών συµµετοχής. Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται µε πληρωµή της ανάλογης προκαταβολής 

δεν υποχρεώνουν το γραφείο να δεσµεύει θέσεις. Οι κρατήσεις για τις προσφερόµενες υπηρεσίες από το Avanti Travel γίνονται µε την έκδοση του 

προγράµµατος και για όσο υπάρχει διαθεσιµότητα αεροπορικών θέσεων, καταλυµάτων, κοκ που, ωστόσο, δεν υποχρεώνει το Avanti Travel να 

εξασφαλίσει θέση στον ενδιαφερόµενο αν στο µεταξύ έχουν εξαντληθεί οι προβλεπόµενες θέσεις για το οποίο πάντως το Avanti Travel οφείλει να 

ενηµερώσει τον πελάτη. Η εξόφληση του υπολοίπου γίνεται προκαταβολικά, όχι αργότερα από 21 µέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού.  Στις εκδροµές 

µε πούλµαν/minibus κάθε εκδροµέας δεν καταλαµβάνει συγκεκριµένο κάθισµα για όλες τις προβλεπόµενες µετακινήσεις. Στη διάρκεια του ταξιδιού 

συνυπολογίζονται οι ηµέρες αναχώρησης και άφιξης. 

  



 

     5)  Aσφάλιση  -  Το  Avanti  travel  έχει  συνάψει το υπ’αρθμ. 9336232 ασφαλιστήριο  συµβόλαιο  Αστικής  Επαγγελµατικής  Ευθύνης με την 

Inetramercan  που  καλύπτει  τυχόν  αξιώσεις  πελατών,  οι  οποίες  προέρχονται  από  τη  µη  εκτέλεση  ή  την  πληµµελή  εκτέλεση οργανωµένου 

ταξιδιού, καθώς επίσης καλύπτει σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης και την υποχρέωση επιστροφής των καταβληθέντων, καθώς και τον 

επαναπατρισµό των εκδροµέων. Εννοείται πως τo εν λόγω ασφαλιστήριο συµβόλαιο είναι – κατόπιν ζήτησης - πάντα στην διάθεση των εκδρομέων.  

Εξάλλου  για  όλους  τους  συµµετέχοντες  στις  οργανωµένες  εκδροµές  του  Avanti  Travel συνιστάται η σύναψη – και υπάρχει η δυνατότητα -  

προαιρετικής  επιπλέον ταξιδιωτικής ασφάλισης ζωής, προσωπικών ατυχηµάτων ή/και επιστροφής καταβληθείσης προκαταβολής λόγω ακύρωσης 

συµµετοχής για λόγους υγείας των ιδίων ή οικείων α’ βαθµού. 
 

     6)  Ακυρώσεις - Για την εξασφάλιση ξενοδοχείων και άλλων απαραίτητων υπηρεσιών το Avanti Travel προπληρώνει σηµαντικά ποσά αρκετούς µήνες 

πριν από την πραγµατοποίηση των ταξιδιών που έχει προγραµµατίσει και δεσµεύεται  µε  συγκεκριµένες  υποχρεώσεις  αποζηµίωσης  σε  περίπτωση  

µερικής  ή  ολικής  ακύρωσης.  Γι'  αυτό  και  είναι  µε  τη  σειρά  του  υποχρεωµένο  να  παρακρατήσει  ολόκληρη  την  προκαταβολή  ή  και  να  ζητήσει 

συµπληρωµατική πληρωµή σε περίπτωση ακύρωσης. Εάν ο πελάτης αδυνατεί να συµµετάσχει στο οργανωµένο ταξίδι για το οποίο έχει ήδη πληρώσει 

προκαταβολή ή και εξόφληση, µπορεί να εκχωρεί την κράτησή του σε άλλο πρόσωπο, εάν αυτό είναι αποδεκτό από τους προµηθευτές µας, που πληροί 

όλους τους απαιτούµενους όρους για το οργανωµένο ταξίδι, αφού ενηµερώσει το Avanti Travel τουλάχιστον 9 εργάσιµες ηµέρες πριν από την  

αναχώρηση,  εκτός αν άλλως αναφέρεται στο συγκεκριµένο ταξίδι. Τυχόν έξοδα που προκύπτουν από την εκχώρηση επιβαρύνουν τον πελάτη. Ο πελάτης 

που αποδέχεται την εκχώρηση αυτοµάτως αποδέχεται και τους γενικούς όρους συµµετοχής και οι δύο δε ευθύνονται αλληλεγγύως έναντι του Avanti 

Travel για το οφειλόµενο υπόλοιπο του ποσού, καθώς και για ενδεχοµένως πρόσθετα έξοδα της εκχώρησης αυτής. Οι ακυρώσεις γίνονται µόνο εγγράφως 

προς την εταιρεία µας και ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία εγγραφής και αναχώρησης της εκδροµής ισχύουν τα κάτωθι : 

•  Απο  την  ηµέρα  εγγραφής  και  πέραν  παρακρατείται  η  εκ  35%  προκαταβολή  της  συνολικής  αξίας  της  εκδροµής.    Σε  τυχόν  περίπτωση  

καταβολής  µικρότερου  ποσού  προκαταβολής  είναι  απαιτητό  το  υπόλοιπο  µεχρις  συµπλήρωσής αυτής. 

      • από 20-14 ηµέρες πριν από την αναχώρηση της εκδροµής επιστρέφεται το 30% της αξίας της εκδροµής. 

• από 13 ηµέρες και µετά παρακρατείται το 100% της αξίας της εκδροµής. 

      • Για ειδικές αναχωρήσεις, εορταστικές περιόδους, περιόδους εκθέσεων ή ταξίδια µε κρουαζιέρα ή ταξίδια που πραγµατοποιούνται µε ειδικά 

ναυλωµένες μέσα, πτήσεις ή ειδικά ναυλωµένα πλοία, οι παραπάνω αναφερόµενοι χρονικές περίοδοι πιθανώς να είναι πολύ µεγαλύτεροι και τα ποσοστά 

παρακρατήσεων υψηλότερα. Το γραφείο µας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για αποφυγή των παραπάνω χρεώσεων/ακυρωτικών όταν η ακύρωση 

προκύπτει  από ασθένεια, ατυχήµατα, ιατρικές εξετάσεις και παρόµοιους λόγους οι οποίοι δεν δηµιουργούν προϋπόθεση για ακύρωση σύµφωνα µε τα 

διδάγµατα της κοινής πείρας χωρίς παρακράτηση των ακυρωτικών. Γι’ αυτό σας συνιστούµε  τη  σύναψη ιδιωτικής ασφάλειας  για τα  ποσά  που  

επιθυµείτε  καθώς και  για  την  κάλυψη  των  ακυρωτικών  τους για  ασθένεια,  ατυχήµατα,  ιατρικές  εξετάσεις  κ.λπ.  Η  τακτοποίηση  λογαριασµών  που 

αφορούν ακυρώσεις γίνεται από το γραφείο µας τουλάχιστον 30 ηµέρες µετά το πέρας της εκδροµής. 
  



 

     7)  Αλλαγή ή ακύρωση προγράµµατος - Ελάχιστη απαιτούµενη συµµετοχή για κάθε ενα απο τα συγκεκριµένα ΕΜΤ προγράµµατα είναι 6 άτοµα και 150 

άτομα μηνιαίως για τα προγράμματα Paris 65, εκτός αν άλλως αναφέρεται στην περιγραφή της συγκεκριµένης εκδροµής. Το Avanti Travel έχει το 

δικαίωµα να ακυρώνει οποιοδήποτε ταξίδι του αν η συµµετοχή κριθεί ανεπαρκής ή για άλλους λόγους που κατά την κρίση του δεν ευνοούν την 

πραγµατοποίησή του. Το Avanti Travel οφείλει να ειδοποιήσει τους  πελάτες για τη µαταίωση της εκδροµής µέχρι και 7 ηµέρες πριν από την έναρξη του 

ταξιδιού. Στην περίπτωση αυτή οι υποχρεώσεις του Avanti Travel περιορίζονται στην επιστροφή των χρηµάτων που έχει εισπράξει. Εξάλλου,  το Avanti 

Travel δεσµεύεται να τηρήσει το πρόγραµµα των εκδροµών ως αυτό αναφέρεται στην περιγραφή εκάστου ταξιδιού. Το Avanti Travel έχει επίσης το 

δικαίωµα να επιφέρει αλλαγές στο πρόγραµµα κατά το µέτρο που κρίνει σκόπιµο, προκειµένου να ξεπεραστούν τεχνικά προβλήµατα ή απρόβλεπτες 

δυσκολίες.  Εφόσον οι µεταβολές που επήλθαν στο περιγραφόµενο πρόγραµµα έχουν κοινοποιηθεί µε οποιοδήποτε εύληπτο τρόπο στον πελάτη το 

Avanti Travel δεν δεσµεύεται από την περιγραφή του προγράµµατος της εκδροµής. Οι αλλαγές αυτές είναι δυνατόν να γίνουν πριν αρχίσει το ταξίδι και αν 

είναι τόσο σηµαντικές ώστε να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του, οι συµµετέχοντες δικαιούνται να ακυρώσουν την κράτησή τους και να πάρουν πίσω τα 

χρήµατα που πλήρωσαν, χωρίς άλλη αξίωση. Αλλαγές αεροπορικών εταιρειών ή πτήσεων (από πρωί σε βράδυ κ.λπ.) και ξενοδοχείων δεν θεωρούνται ότι 

αλλοιώνουν το χαρακτήρα του ταξιδιού και δεν είναι λόγος ακύρωσης της συµµετοχής του ταξιδιώτη. Αν όµως οι αλλαγές κριθούν απαραίτητες κατά την 

εξέλιξη του ταξιδιού, οι συµµετέχοντες είναι  υποχρεωµένοι να τις δεχτούν. Για τις αναχωρήσεις Πάσχα και Χριστουγέννων και εν γένει υψηλών περιόδων 

ενδέχεται να γίνει αλλαγή του προγράµµατος κατά την κρίση του Avanti Travel. 
 

 

     8)  Τιµές - Το Avanti Travel καταβάλλει κάθε προσπάθεια να παρέχει τήν καλύτερη δυνατή ποιότητα στις χαµηλότερες τιµές, οι οποίες όµως βασίζονται 

σε ειδικές προσφορές αεροπορικών εταιριών, ξενοδοχείων, κοκ. Πάρα πολύ νωρίς - συνήθως µήνες πριν - οι διαθεσιµότητες αυτών των προσφορών 

εξαντλούνται και έτσι πρέπει να αγοράσει για εσάς τις ίδιες υπηρεσίες πολύ ακριβότερα. Γι’ αυτό λοιπόν οι ανεφερόµενες τιµές πρέπει να θεωρούνται ως 

αρχικές  και είναι απαραίτητο πριν την εγγραφή σας να τις επαληθεύετε µαζί του. Κατα τά άλλα, όλες οι αναγραφόµενες τιµές υπολογίστηκαν µε βάση τις 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες και τους αεροπορικούς και τους ακτοπλοϊκούς ναύλους που ίσχυαν την περίοδο έκδοσης του προγράµµατος. Οι τιµές αυτές 

είναι δυνατόν να αυξηθούν απροειδοποίητα σε περίπτωση αλλαγής των ναύλων, ανατιµήσεως ξένων συναλλαγµατικών µονάδων  ή  οποιασδήποτε  

ανατροπής  των  αρχικών  κοστολογικών  δεδοµένων,  όπως  αύξηση  του  κόστους  καυσίµων  και  ανατιµήσεις  ή  φόρους  που  τα  κράτη  ήθελαν  να  

επιβάλουν,  µετά  την  έκδοση  του  προγράµµατος /τιµοκαταλόγου. Εάν επιθυµείτε σε µια οργανωµένη εκδροµή παράταση διαµονής ή αλλαγή πτήσεων 

ή άλλη επιπρόσθετη υπηρεσία που είναι διαφορετική ή δεν περιλαµβάνεται στο πρόγραµµα της εκδροµής η διευθέτησή της απαιτεί την καταβολή 20€ 

ανά αλλαγή / ανά άτοµο σαν λειτουργικό κόστος διεκπεραίωσης πέραν της επιβάρυνσης που θα προκύψει από την αλλαγή ή υπηρεσία. Το ποσόν των 20€ 

ανά αλλαγή / ανά άτοµο απαιτείται και για κάθε αλλαγή / παράταση από την αρχικά ζητηθείσα κράτηση αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών εισιτηρίων ή 

διαµονής σε ξενοδοχεία ή πρόσθετης υπηρεσίας. Η αλλαγή της τιµής µπορεί να γίνει µέχρι και 21 ηµέρες πριν από την έναρξη  του  ταξιδιού.  Οι  

οργανωµένες  εκδροµές  του  Avanti  Travel  συνήθως  συµπεριλαµβάνουν  στο  κόστος  αυτών  τα  απαιτούµενα  έξοδα  για  φόρους  αεροδροµίων  εκτός  

αν  άλλως  αναφέρεται  στην  περιγραφή  ή  τον  τιµοκατάλογο της συγκεκριµένης εκδροµής. Εάν το γραφείο αποδεχτεί κράτηση εκδροµής «τελευταίας 

στιγµής» η µη εξασφάλιση visa ή άλλων ταξιδιωτικών εγγράφων ή υγειονοµικών διατυπώσεων που τυχόν απαιτούνται είναι  στην  πλήρη  ευθύνη  και  

αρµοδιότητα  του  ταξιδιώτη  ακόµη  και  εάν  το  γραφείο  µεσολάβησε  εµµέσως  ή  αµέσως  σε  αυτό  και  δεν  απαλλάσσει  τον  ταξιδιώτη  από  τυχόν  

ακυρωτικά  εάν  τελικά  δεν  µπορέσει  να πραγµατοποιήσει το ταξίδι. Για τις αρχικές τιµές της κάθε εκδροµής και τα περιλαµβανόµενα από τα παραπάνω 

κόστη δείτε τον ένθετο τιµοκατάλογο. 
     

  



 

   9)  Προαιρετικές Εκδροµές - Οι συνοδοί τους οποίους κατά το πλείστον τους συναντάτε στις χώρες του προορισµού σας είναι δυνατόν να διοργανώνουν, 

αναλόγως του προγράµµατος, προαιρετικές εκδροµές. Οι τιµές τους δύνανται να διαφοροποιούνται αναλόγως µε τα εκάστοτε ισχύοντα όπως: αριθµός 

ατόµων, εορταστικές περίοδοι, επιβαρύνσεις βραδινών ωραρίων κ.τ.λ. 
 

 

   10)  ∆ιαβατήρια/Ταυτότητες/θεωρήσεις/Υγειονοµικές ∆ιατυπώσεις - Για όλους τους συµµετέχοντες στις οργανωµένες εκδροµές εξωτερικού απαιτείται 

η κατοχή ισχύοντος διαβατηρίου. Για ορισµένους προορισµούς απαιτείται επιπροσθέτως λήξη διαβατηρίου µετά 3, 6 ή 12 µήνες. ∆εδοµένου πως οι 

αναφερόµενες πληροφορίες αφορούν κατόχους ελληνικών διαβατηρίων µόνο, θυµίζουµε πως στις χώρες που υπάγονται στη Συνθήκη ΣΕΓΚΕΝ  µπορείτε  

να  ταξιδέψετε  και  µε την  αστυνοµική  σας  ταυτότητα εάν  δεν  είναι  παλαιότερη  των  δέκα  ετών  και  δεν  είναι  κοµµένη λόγω  γάµου.  Η ισχύς  δε  

όλων  των  προσωπικών  ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήριο, ταυτότητα) είναι ευθύνη του ταξιδιώτη. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι ανήλικοι 

ταξιδιώτες που πρέπει απαραιτήτως να είναι εφοδιασµένοι µε ταξιδιωτικά έγγραφα / διαβατήρια. Επίσης εάν οι ταξιδιώτες είναι κάτοχοι άλλων µη 

ελληνικών διαβατηρίων πρέπει απαραιτήτως να αναφέρεται εγγράφως πριν από την κράτηση κάθε ταξιδιού τους στο Avanti Travel. 
 

     11)  Παιδιά & παιδικές εκπτώσεις - Αν και -ελλείψει µειωµένων παιδικών αεροπορικών ναύλων απο πλευράς εµπλεκοµένων στα EMT αεροπορικών 

εταιριών-  ∆ΕΝ προκύπτουν κατ’αρχάς παιδικές εκπτώσεις, εν τούτοις σε πολλές περιπτώσεις παιδιά ηλικίας 7-12 πληρώνουν µειωµένο κόστος διαµονής 

ΜΟΝΟΝ , εάν βεβαίως µένουν στο ίδιο δίκλινο µε τους γονείς τους δωµάτιο. Ειδικά στα προγράµµατα EMT παιδιά κάτω των 7 χρόνων δεν γίνονται δεκτά 

εκτός και αν αποτελούν µέρος ήδη διαµορφωµένης 8µελούς ή και µικρότερης οµάδας ταξιδιωτών (private group). 
 

     12)  Αποσκευές - Σε σχέση µε το συγκεκριµένο είδος ταξιδιού (EMT) το Avanti Travel αναλαµβάνει τη αεροπορική και οδική µεταφορά µόνο µίας 

χειραποσκευής διαστάσεων 55-40-20 cm και βάρους µέχρι 10 κιλά για κάθε πελάτη του, εκτός αν άλλως αναφέρεται. Λόγω περιορισµένου χώρου 

αποσκευών των χρησιµοποιουµένων οχηµάτων (minibus), το Avanti Travel αναλαµβάνει ανα δύο άτοµα -  εναλλακτικά προς τις ανωτέρω χειραποσκευές 

- την οδική µεταφορά µίας (1) αποσκευής κανονικών διαστάσεων και βάρους  εως 20 kg, σε αυτή δε την περίπτωση το κόστος αεροµεταφοράς αυτής 

βαρύνει τους εκδροµείς.  Πέραν των ανωτέρω, οι συµµετέχοντες µπορούν να κρατούν στις µετακινήσεις τους και µια µικρή χειραποσκευή, οι διαστάσεις 

της οποίας δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 35-20-20 cm. Εάν ο επιβάτης έχει υπερβάλλον βάρος ή περισσότερες αποσκευές µπορεί αυτό να επιφέρει  από την 

αεροπορική εταιρεία επιπλέον χρεώσεις τις οποίες επιβαρύνεται ο ίδιος. 
 

     13)  ∆ηλώσεις Συµµετοχής - Οσον αφορά στα προγράµµατα EMT, στο σύνηθες ερώτηµα «µέχρι πότε µπορώ να δηλώσω;», η απάντηση είναι «όσο 

υπάρχουν διαθέσιµες θέσεις...»  Αυτό µεν ισχύει λόγω διοργανωτικής πλαστικότητας που και αυτή µε τη σειρά της προκύπτει λόγω µικρού απαιτητού 

όγκου συµετοχών ανα διοργάνωση. Παραµένει όµως ως αποφασιστικό ερέθισµα έγκαιρης εκδήλωσης πρόθεσης συµµετοχής στην εκδροµή  - ιδιαίτερα 

για τους αναβλητικούς -  το οτι αφενός διατρέχουν τον κίνδυνο να µη βρουν θέση αν το αφήσουν για αργότερα και αφετέρου πως θα τους στοιχίσει η ίδια 

εκδροµή πολύ ακριβότερα. Το τελευταίο επισηµαίνεται πως έχει προκύψει ως αναπόφευκτη πραγµατικότητα λόγω πλήρους εφαρµογής στην διεθνή 

ταξιδιωτική αγορά του δόγµατος «όσο νωρίτερα, τόσο φθηνότερα». 
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