Εγγραφή στο ταξίδι :
Επιβάλλεται το ονοµατεπώνυµο που δίνεται για να γίνει η κράτηση σας, να είναι σύµφωνα µε το
έγγραφο που θα ταξιδέψετε (µε λατινικούς χαρακτήρες). Σε περίπτωση που δώσετε λάθος
όνοµα, οι οποιεσδήποτε οικονοµικές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται από τις αεροπορικές εταιρείες,
θα σας επιβαρύνουν. Γι’ αυτό καλό είναι να γίνεται ο σωστός έλεγχος για το πώς γράφετε το
όνοµα σας , στο διαβατήριο ή στην ταυτότητα σας.

Απαραίτητα έγγραφα για το ταξίδι :
•

Αεροπορικά εισιτήρια.

•

∆ιαβατήριο που πρέπει να είναι ισχύ (οι κάτοχοι Αγγλικών διαβατηρίων µε την σηµείωση
<<overseas citizen>>, χρειάζονται οπωσδήποτε βίζα όπου και αν ταξιδέψουν, η ευρωπαϊκή
ταυτότητα εάν ταξιδεύετε σε χώρες της ευρωπαϊκής Ένωσης (όσοι ταξιδεύουν µε τις
ταυτότητες τους, πρέπει να αναφέρεται σε αυτή, ότι η ιθαγένεια είναι κυπριακή).

•

Άδεια εξόδου, χρειάζονται όσοι είναι άνω των 16 χρονών και δεν έκαναν τη στρατιωτική
τους θητεία.

•

Τα παιδιά άνω των 12 χρονών, χρειάζονται δικό τους διαβατήριο ή ταυτότητα.

Θεώρηση διαβατηρίων / βίζα :
Είναι δική µας ευθύνη, να εξασφαλίσουµε θεώρηση διαβατηρίων και βίζας, νοουµένου ότι θα µας
παραδώσετε έγκαιρα τα απαραίτητα έγγραφα. Θα εξασφαλίσουµε, µε την άφιξη σας στον
προορισµό γι’ αυτό πρέπει να υπάρχουν κενές σελίδες στο διαβατήριο και να έχει ισχύ πέραν των
έξι µηνών. Η πληρωµή της βίζας είναι πληρωτέα από εσάς.

Τι ώρα πρέπει να βρίσκεστε στο αεροδρόµιο για την αναχώρηση σας :
Επιβάλλεται να είστε 2 ώρες πριν την αναχώρηση του αεροσκάφους, στο γκισέ της αεροπορικής
εταιρείας.

Προαιρετικές εκδροµές :
Οι προαιρετικές εκδροµές, προσφέρονται, προκειµένου να ενισχυθούν οι εµπειρίες του ταξιδιού
σας. Μπορείτε να αγοράσετε τις προαιρετικές εκδροµές από το συνοδό σας. Το γραφείο µας δεν
έχει κανένα οικονοµικό όφελος.

Πόσες αποσκευές πρέπει να έχετε στο ταξίδι σας :
Μία αποσκευή. Οι αεροπορικές εταιρείες δεν χρεώνουν µέχρι τα 20 κιλά. Σε κάποιους
προορισµούς, µε εσωτερικές πτήσεις, το βάρος της αποσκευής δεν πρέπει να είναι πέραν των 15
κιλών. Ευρωπαϊκή οδηγία αναφέρει ότι, οι αποσκευές δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 32 κιλά για να
µπορούν να µεταφερθούν από τους αχθοφόρους των αεροδροµίων. Στη χειραποσκευή που
µεταφέρετε στο αεροσκάφος, απαγορεύονται αιχµηρά αντικείµενα, όπως ψαλίδια, νυχοκόπτες,
λίµες κλπ και οτιδήποτε σε υγρή µορφή, αυτά θα αφαιρεθούν κατά τον έλεγχο. Σας
συστήνουµε να τα τοποθετήσετε στην αποσκευή σας.

Άτοµα µε κινητικά προβλήµατα :
Το γραφείο µας, θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει τα άτοµα που έχουν κινητικά προβλήµατα. Τόσο
οι αεροπορικές εταιρείες όσο και τα ξενοδοχεία παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες. Τα λεωφορεία
όµως, δεν είναι εξοπλισµένα µε µηχανισµό για να δέχονται αναπηρικές καρέκλες. Οι επιβάτες που
χρειάζονται βοήθεια, πρέπει να συνοδεύονται από αρτιµελή άτοµα.

