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Λήμνος 
Φυσικά θεραπευτική 

Ελάτε με τη Γεωπαιδεία να ανακαλύψουμε ένα ακριτικό νησί του Αιγαίου διαφορετικό απ’ 

όλα τ’ άλλα. Μέσα σε 4 ημέρες θα ζήσουμε μια ταξιδιωτική εμπειρία γεμάτη γνώση, 

δραστηριότητες και εικόνες που θα μας μείνουν αξέχαστες. Η Λήμνος είναι ένας τόπος 

ασύγκριτης ομορφιάς με ιδιαίτερα φυσικά τοπία, μοναδικούς γεωτόπους, 

προστατευόμενους οικοτόπους και με έντονη διαχρονική ανθρώπινη παρουσία με πλούσια 

μυθική παράδοση και ιστορία, γεωκτηνοτροφική δραστηριότητα και πολιτισμό.  

 

Θα μάθουμε για την τεράστια σημασία τόσο του φυσικού όσο και του ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος που φιλοξενεί, θα περιπλανηθούμε σε απέραντα λιβάδια και βοσκοτόπια, 

φημισμένα χωράφια με σιτάρι και αμπελώνες, αχανείς ερήμους, φυσικές αλυκές και 

ποικιλόμορφους γεωλογικούς σχηματισμούς. Θα γνωρίσουμε και θα ακούσουμε ιστορίες 

από ντόπιους παραγωγούς στις παραδοσιακές πετρόχτιστες μάντρες τους γνωστές ως 

«βασίλεια» των κεχαγιάδων. Θα βιώσουμε την ιστορία του νησιού του Ηφαίστου στους 

αρχαιολογικούς χώρους, στα ξεχωριστά εξωκκλήσια, στα ιδιαίτερα μουσεία και στο 

μεσαιωνικό του κάστρο. Τέλος, θα κολυμπήσουμε σε απέραντες παραλίες, θα γευτούμε 

αυτά που απλόχερα προσφέρει η Λημνία γη και θα απολαύσουμε μαγικά ηλιοβασιλέματα. 

 

Συνοδοί επιστήμονες, σε όλη την εκδρομή, μοιράζονται βιωματική γνώση (περιβαλλοντική 

εκπαίδευση) προσφέροντας μια μοναδική και αξέχαστη εμπειρία! 

   
 

   
 

Στο περιπετειώδες νησί της Λήμνου, βάση μας θα είναι οι πολυτελείς σκηνές του 

εναρμονισμένου με το περιβάλλον Surf Club Keros μέσα στην καρδιά μιας 

προστατευόμενης περιοχής του Ευρωπαϊκού οικολογικού δικτύου Natura 2000. Η παραλία 

του Κέρους περιβάλλεται από σημαντικούς οικοτόπους, υγροτόπους και θαλάσσια λιβάδια 

Ποσειδωνίας και αποτελεί διεθνή προορισμό για του λάτρεις των θαλάσσιων σπορ. Θα 

έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε θαλάσσιες δραστηριότητες όπως sup, ιστιοσανίδα 

και σερφινγκ καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή σε συνδυασμό με τον ρηχό 

αμμώδη κόλπο, προσφέρουν ιδανικές και ασφαλείς συνθήκες για όλους. 

  

https://www.surfclubkeros.com/el/
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Στο μοναδικό γεώτοπο του Φαρακλού, ένα έργο τέχνης της φύσης με πλήθος γεωμορφών 

και χρωματισμών, θα περιπλανηθούμε σε ιδιαίτερους γεωλογικούς σχηματισμούς και θα 

μάθουμε για τη δημιουργία τους. Σε μία από τις μεγαλύτερες ερήμους της Ευρώπης, στις 

«Παχιές Άμμδες» των ντόπιων, θα περπατήσουμε ξυπόλυτοι στα χρυσαφένια της βουνά και 

θα αναζητήσουμε τα απειλούμενα λευκά κρινάκια της άμμου. Στη μεγαλύτερη φυσική 

αλυκή της Ελλάδας μέσα σ’ ένα απέραντο κατάλευκο τοπίο, θα συλλέξουμε το πολύτιμο 

ανεπεξέργαστο αλάτι και θα θαυμάσουμε σπάνια είδη ορνιθοπανίδας. Θα ταξιδέψουμε στο 

γεωλογικό χρόνο και θα γνωρίσουμε το παλαιοπεριβάλλον του νησιού μέσα από το εύρημα 

ενός μεγάλου απολιθωμένου κορμού εκατομμυρίων ετών. Θα περπατήσουμε πάνω σε 

ηφαιστειακούς λόφους και παραθαλάσσια μονοπάτια θαυμάζοντας την πανοραμική θέα 

στο Αιγαίο και στα νησιά της Ίμβρου και της Σαμοθράκης. 

 

Η Λημνία γη γέννησε το πρώτο φάρμακο της ανθρωπότητας. Είναι το πέτρωμα που 

θεράπευσε τις πληγές του Ηφαίστου μετά την πτώση του στο νησί και χρησιμοποιήθηκε ως 

τυποποιημένο σκεύασμα μέσα στην ιστορία από την αρχαιότητα έως και τις αρχές του 20ου 

αιώνα. Στον αρχαιολογικό χώρο των Καβείρων, θα μυηθούμε στα Καβείρια μυστήρια και 

στη λατρεία των παιδιών του Ηφαίστου που γεννήθηκαν στη Λήμνο, ενώ οι πιο τολμηροί θα 

επισκεφτούμε τη δίπορτη σπηλιά του Φιλοκτήτη. Στην προϊστορική Πολιόχνη που 

θεωρείται σήμερα η αρχαιότερη πόλη της Ευρώπης με πρώιμη μορφή κοινωνικής και 

αστικής οργάνωσης, θα εντυπωσιαστούμε από το ρυμοτομικό της σχέδιο, τους 

πλακόστρωτους  δρόμους και το αποχετευτικό της σύστημα ενώ χαρακτηριστικά είναι τα 

στοιχεία του περιβάλλοντος που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος για την ανάπτυξη οικισμού. 

Ανηφορίζοντας τον λόφο Κάκκαβο, στο τέλος μιας πανέμορφης διαδρομής με χαμηλούς 

θάμνους και πλούσια βλάστηση, θα αντικρίσουμε τη μοναδική ασκεπή εκκλησία Παναγιά 

Κακκαβιώτισσα χτισμένη μέσα στην κοιλότητα ενός ηφαιστειακού βράχου. Στη Μύρινα, θα 

επισκεφτούμε το μεγαλύτερο κάστρο του Αιγαίου και ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα 

μεσαιωνικά οχυρά. Η στρατηγική του θέση προσφέρει μοναδική θέα στο Ρωμαίικο και 

Τούρκικο γιαλό ενώ η δύση του ηλίου από την Ακρόπολη του κάστρου αντικρίζοντας τη 

χερσόνησο του Άθως θεωρείται από τα καλύτερα ηλιοβασιλέματα της χώρας. 

 

Στο πιο πεδινό νησί του Αιγαίου, εκεί που υπήρξε ο σιτοβολώνας της αρχαίας Αθήνας και 

του Βυζαντίου, θα περιηγηθούμε σε χωράφια, αμπελώνες και ελαιώνες και θα 

απολαύσουμε αυτά που απλόχερα προσφέρει η ακριτική ύπαιθρος της Λήμνου. Θα 

γνωρίσουμε τοπικούς παραγωγούς, θα φιλοξενηθούμε στις παραδοσιακές μάντρες και τα 

κτήματα τους και θα μάθουμε για τους κεχαγιάδες και την αγροτική ζωή. Θα γευτούμε 

τοπικά προϊόντα όπως τη Λημνιώτικη φάβα Άφκος, τα ασπρομύτικα φασόλια, τα 

παραδοσιακά τυριά όπως το καλαθάκι και το μελίχλωρο, τα ιδιαίτερα ζυμαρικά φλωμάρια  

από ντόπιο σταρένιο αλεύρι και το βραβευμένο ελαιόλαδο, συνοδευόμενα με τοπικές 

ποικιλίες κρασιού. Στον κόλπο του Μούδρου και τα γύρω χωριά του, θα μάθουμε για τη 

σύγχρονή ιστορία του νησιού, για την εκστρατεία της Καλλίπολης, για τους πρόσφυγες από 

την Κούταλη και την ξενόφερτη τέχνη της σπογγαλιείας.  
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01. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ 8/9/2022 - 11/9/2022 

1η ΗΜΕΡΑ - ΠΕΜΠΤΗ 8/9/202 

Αναχώρηση από Αθήνα με πτήση της SKY EXPRESS και ώρα αναχώρησης 10:00.**. Άφιξη 

στη Λήμνο στις 11:00 και επιβίβαση σε VAN*** με προορισμό το Surf Club Keros. Αφού 

τακτοποιηθούμε στις σκηνές μας, θα ακολουθήσει γνωριμία με την ομάδα και τους 

συνοδούς, ενημέρωση για το πρόγραμμα της εκδρομής και των δραστηριοτήτων ενώ 

ταυτόχρονα όλοι μαζί θα απολαύσουμε την πρώτη μας βουτιά στη θάλασσα μέσα από μια 

ομαδική δραστηριότητα με sup. Θα δοθεί χρόνος για να απολαύσουμε την παραλία αλλά 

και να χαλαρώσουμε. Νωρίς το απόγευμα, θα αναχωρήσουμε για τις Αμμοθίνες και την 

περιήγηση μας σε μία από τις μεγαλύτερες ερήμους της Ευρώπης. Περπατώντας ανάμεσα 

σε βουνά από χρυσαφένια άμμο, θα μάθουμε για τη δημιουργία τους, θα γνωρίσουμε τα 

ανθεκτικά φυτά που επιβιώνουν στο αφιλόξενο αυτό περιβάλλον και θα καταλάβουμε τη 

σημασία προστασίας και διατήρησης τους. Αργά το απόγευμα, θα κατευθυνθούμε στο 

χωριό Σαρδές και θα φάμε σε μια από τις πιο γνωστές ταβέρνες του νησιού. Το βράδυ 

επιστροφή στο Κέρος. 

2η ΗΜΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/9/2022 

Μετά το πρωινό μας, θα ξεκινήσουμε για τον γεώτοπο Φαρακλό με τους εντυπωσιακούς και 

ιδιόμορφους σχηματισμούς δίπλα από τη θάλασσα. Θα περπατήσουμε πάνω σε ένα 

σεληνιακό τοπίο και θα μάθουμε για τον σχηματισμό των περίεργων σφαιρών 

καταρρίπτοντας τους μύθους για την προέλευσή τους. Στη συνέχεια, θα κατευθυνθούμε στο 

χωριό Ατσική όπου θα μας περιμένει η Αθηνά για να μας φιλοξενήσει στην παραδοσιακή 

μάντρα της. Θα μάθουμε για την μεγάλη ιστορία και σημασία της αγροτικής και 

κτηνοτροφικής ζωής του νησιού, για τους παραδοσιακούς τρόπους παραγωγής τοπικών 

προϊόντων και θα γευτούμε μια τοπική ποικιλία φάβας. Το μεσημέρι, θα κατευθυνθούμε 

στον εντυπωσιακό παραθαλάσσιο αρχαιολογικό χώρο της Πολιόχνης και θα ξεναγηθούμε 

στον οικισμό που χτίστηκε στην αυγή της νεολιθικής περιόδου για το Αιγαίο και 

περιλαμβάνει κατοικίες, τείχος, πλατείες, πηγάδια, δρόμους, δημόσια κτίρια και πιθανώς 

βουλευτήριο. Έπειτα, θα κατηφορίσουμε στη διπλανή παραλία του Κοκκινόβραχου για να 

απολαύσουμε μια δροσερή βουτιά σε μια από τις πιο ωραίες παραλίες του νησιού. Το 

απόγευμα, θα κατευθυνθούμε στο βόρειο άκρο του νησιού και στην περιοχή της Πλάκας με 

θέα την Ίμβρο. Θα πεζοπορήσουμε 3χλμ σε μια εύκολη διαδρομή απολαμβάνοντας τον ήλιο 

να δύει στη θάλασσα καταλήγοντας στον Αγ. Χαράλαμπο για φαγητό με θαλασσινά. 

3η ΗΜΕΡΑ – ΣΑΒΒΑΤΟ 10/9/2022 

Μετά το πρωινό μας, η περιήγηση μας στο νησί θα ξεκινήσει με επίσκεψη στον 

αρχαιολογικό χώρο των Καβείρων όπου θα ενημερωθούμε και «μυηθούμε» στα Καβείρια 

Μυστήρια. Εκεί, οι πιο τολμηροί, θα έχουν την ευκαιρία να εισέλθουν στη σπηλιά του 

Φιλοκτήτη, η ζωή και τα πάθη του οποίου αποτέλεσαν θέμα πολλών αρχαίων τραγωδιών. 

Από την αρχαία ιστορία θα μεταφερθούμε στη σύγχρονη ιστορία και το χωριό της Νέας 

Κούταλης, όπου απολαμβάνοντας τον καφέ μας θα μάθουμε για την εκστρατεία της 

Καλλίπολης και την ιστορία των προσφύγων από την Κούταλη της Προποντίδας. Θα 

επισκεφτούμε το Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης και Σπογγαλιείας για να ανακαλύψουμε 

τους σπουδαίους Κουταλιανούς σφουγγαράδες και να μάθουμε για την τέχνη της 

σπογγαλιείας. Το μεσημέρι, θα απολαύσουμε τη μοναδική φιλοξενία της οικογένειας 

Λασκαρίδη στο Κτήμα Όλον, όπου θα ξεναγηθούμε σε ελαιώνες, θα γνωρίσουμε τη 
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διαδικασία παραγωγής λαδιού, θα γευτούμε βραβευμένο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και θα 

φάμε παραδοσιακά πιάτα. Μετά από μια μικρή βόλτα στο γραφικό χωριό του Κοντιά, θα 

κατευθυνθούμε στην Παναγιά Κακκαβιώτισσα, τη μοναδική ασκεπή εκκλησία της χώρας. 

Πεζοπορώντας ένα πανέμορφο βραχώδες μονοπάτι μήκους 1χλμ θα φτάσουμε στο ξωκλήσι 

που είναι χτισμένο μέσα στον βράχο και έχει θέα που αξίζει κανείς να αντικρίσει. Το 

απόγευμα επιστροφή στο Κέρος. 

4η ΗΜΕΡΑ – ΚΥΡΙΑΚΗ 11/9/2022 

Μετά το πρωινό μας, θα ξεκινήσουμε για τη γειτονική μας Αλυκή, τη μεγαλύτερη φυσική 

αλυκή της Ελλάδας. Θα μάθουμε για τη μεγάλη σημασία του υγροτόπου της περιοχής, για 

τα σημαντικά είδη ορνιθοπανίδας και χλωρίδας που φιλοξενεί, τη δημιουργία της αλυκής 

και την αξία του αλατιού. Θα περπατήσουμε πάνω σε κατάλευκους κρυστάλλους και θα 

μαζέψουμε φυσικό ανεπεξέργαστο αλάτι. Έπειτα, θα επιστρέψουμε στο Κέρος όπου θα 

δοθεί χρόνος για τις τελευταίες μας βουτιές και δραστηριότητες. Το απόγευμα, θα 

επισκεφτούμε το Κτήμα Χατζηγεωργίου για μια εμπειρία οινογευσίας των φημισμένων 

κρασιών της Λήμνου και ξενάγηση στο οινοποιείο. Στη συνέχεια, θα κατευθυνθούμε στην 

πρωτεύουσα του νησιού Μύρινα. Θα επισκεφτούμε το μεγαλύτερο και πιο 

καλοδιατηρημένο μεσαιωνικό οχυρό του Αιγαίου. Στο Κάστρο της Μύρινας, θα 

απολαύσουμε τον ήλιο να δύει στη χερσόνησο του Άθως και αν είμαστε τυχεροί θα 

συναντήσουμε τους μόνιμους κατοίκους του, τα πλατώνια. Έπειτα από μια βραδινή βόλτα 

στα στενά της πρωτεύουσας και την αγορά της, θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο και 

την βραδινή μας πτήση στις 22:40 με προορισμό την Αθήνα με προβλεπόμενη άφιξη 22:25. 

 

* το πρόγραμμα της εκδρομής ενδέχεται να τροποποιηθεί λόγω καιρικών συνθηκών. 

** Η μετάβαση στη Λήμνο μπορεί να πραγματοποιηθεί και με καράβι (βλέπε παρακάτω). 

*** Λόγω της δυσκολίας πρόσβασης πούλμαν σε πολλά σημεία ενδιαφέροντος, πολλές 

διαδρομές θα πραγματοποιηθούν με χρήση mini VAN. 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ (ALL INCLUSIVE) 

Το κόστος της εκδρομής είναι (ανά άτομο): 

4κλινο 3κλινο 2κλινο μονόκλινο 

480€ 500€ 520€ 640€ 

 

Στην τιμή της εκδρομής περιλαμβάνονται: 

• Όλα τα μεταφορικά με VAN και πούλμαν στο νησί της Λήμνου 

• 3 διανυκτερεύσεις στο "Surf Club Keros" στην παραλία Κέρος. Η διαμονή αφορά στους εξής τύπους σκηνών 
Μ PLUS σκηνές και Medium Luxury Safari σκηνές. Σε περίπτωση που επιθυμείτε αναβάθμιση του τύπου 
σκηνής επικοινωνήστε μαζί μας. 

• 3 Πρωινά 
• Φαγητά: 

o 2 Πλούσια γεύματα σε επιλεγμένες ταβέρνες της περιοχής  

o Γεύμα με παραδοσιακές γεύσεις στο Κτήμα Όλον  

o Ελαφρύ γεύμα με τοπικά προϊόντα στην Κρηνίδα  

https://www.surfclubkeros.com/el/
https://www.surfclubkeros.com/el/stay/medium-plus-safari-tents/
https://www.surfclubkeros.com/el/stay/m-luxury-safari-tents/
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• Δραστηριότητες: 

o Επίσκεψη, ξενάγηση και φαγητό στο Κτήμα Όλον της οικογένειας Λασκαρίδη 

o Επίσκεψη, ξενάγηση και φαγητό σε παραδοσιακή μάντρα στην Κρηνίδα 

o Επίσκεψη, ξενάγηση και οινογευσία στο κτήμα Χατζηγεωργίου  

o Είσοδος και ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο των Καβείρων 

o Είσοδος και ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Πολιόχνης 

o Είσοδος και ξενάγηση στο Μουσείο Ναυτικής Παράδοσης και Σπογγαλιείας στη Νέα 

Κούταλη 

o Ομαδική δραστηριότητα με sup την ημέρα της άφιξης στην παραλία Κέρος 

o Επίσκεψη, ενημέρωση και περιήγηση στις Αμμοθίνες 

o Επίσκεψη, ενημέρωση και περιήγηση στο γεώτοπο Φαρακλού 

o Επίσκεψη, ενημέρωση και περιήγηση στην Αλυκή 

o Επίσκεψη, ενημέρωση και περιήγηση στο Κάστρο της Μύρινας 

o Πεζοπορία με συνοδούς στην Παναγία Κακκαβιώτισσα (2χλμ, εύκολή διαδρομή για 

αρχάριους με καλή φυσική κατάσταση) 

o Πεζοπορία με συνοδούς στην Πλάκα (3χλμ, εύκολή διαδρομή για αρχάριους με 

καλή φυσική κατάσταση) 

• 3 συνοδοί επιστήμονες σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής για την γνωριμία του ιδιαίτερου 

και μεγάλης σημασίας οικοσυστήματος της περιοχής 

• Λήψη και διανομή φωτογραφιών 

• Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση εκδρομής από τη Γεωπαιδεία 

• Φόρος Διαμονής (Τέλος Διανυκτέρευσης), οι φόροι και οι νόμιμες κρατήσεις της 

επιχείρησής μας 

 

Στην τιμή της εκδρομής δεν περιλαμβάνονται: 

• Τα αεροπορικά ή ακτοπλοϊκά εισιτήρια προς και από το νησί της Λήμνου. 

Προσοχή: Η αγορά των αεροπορικών ή ακτοπλοϊκών εισιτηρίων βαρύνει τον 

συμμετέχοντα. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε στη διαδικασία. 

Το προτεινόμενο αεροπορικό δρομολόγιο αφορά στις εξής πτήσεις: 

Αθήνα με προορισμό τη Λήμνο στις 8/9/2022 και ώρα 10:00 με τη SKY EXPRESS 

Λήμνος με προορισμό την Αθήνα στις 11/9/2022 και ώρα 22:25 με τη SKY EXPRESS 

Το προτεινόμενο ακτοπλοϊκό δρομολόγιο αφορά τις εξής διαδρομές: 

Λαύριο - Λήμνος στις 7/9/2022 και ώρα 21:45, άφιξη 8/9/2022 και ώρα 7:00 

Λήμνος - Λαύριο στις 11/9/2022 και ώρα 21:30, άφιξη 12/9/2022 και ώρα 6:45. 

• Προαιρετικές δραστηριότητες – Μαθήματα θαλασσίων σπορ με εξοπλισμό (πχ 

windsurfing) από έμπειρους εκπαιδευτές στο Κέρος  

• Αγορές στα τοπικά μαγαζιά 

• Ό,τι δεν αναφέρεται παραπάνω 
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ΤΡΟΠΟΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 

Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε κράτηση θέσης για συμμετοχή στην εκδρομή της 

επιχείρησής μας απαιτείται προκαταβολή 250€ μέχρι τις 08/08/2022. Τηλεφωνικές 

κρατήσεις, οι οποίες δε συνοδεύονται από καταβολή χρημάτων, δε δεσμεύουν την 

επιχείρησή μας. 

 

  

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

α) Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό 

Πληρωμές γίνονται δεκτές μέσω τραπεζικής κατάθεσης στην τράπεζα Πειραιώς στον 

λογαριασμό 66 0914 1969 761 (IBAN: GR37 0171 6090 0066 0914 1969 761) με δικαιούχο 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚ 997149099 αναφέροντας το όνομα του 

συμμετέχοντα. Τα έξοδα μεταφοράς από άλλη τράπεζα επιβαρύνουν τον συμμετέχοντα.  

β) Μετρητά 
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02. ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: 

Σε μία εκδρομή στην φύση, μπορεί να αντιμετωπίσουμε ποικίλες καιρικές συνθήκες από 

εξαιρετική ζέστη μέχρι τσουχτερό κρύο, με αέρα και βροχή. Για το λόγο αυτό, πρέπει να 

προσέξουμε ιδιαίτερα τα ρούχα που θα πάρουμε μαζί μας και τον γενικότερο εξοπλισμό. 

Από σεβασμό στο περιβάλλον και στα μέρη που επισκεπτόμαστε φροντίζουμε να μην 

αφήνουμε σκουπίδια πίσω μας. 

Για την δική σας άνεση και ασφάλεια σας προτείνουμε να έχετε μαζί σας τα εξής: 

✓ Τ-Shirt 

✓ Αντιανεμικό 

✓ Αδιάβροχο 

✓ Άνετο Παντελόνι για τις δραστηριότητες 

✓ Αθλητικά ή πεζοπορικά παπούτσια  

✓ Χοντρές κάλτσες για την πεζοπορία 

✓ Μαγιό και πετσέτα 

✓ Σακίδιο ώμου για τις καθημερινές μας περιηγήσεις και δραστηριότητες 

✓ Παγούρι-Θερμός 

✓ Γυαλιά ηλίου 

✓ Αντηλιακό 

✓ Αντικουνουπικό - Εντομοαπωθητικό  

✓ Φωτογραφική μηχανή για να απαθανατίσετε τις μοναδικές στιγμές που θα 

ζήσουμε 
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03. ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Παρακαλούμε, πριν την κράτησή σας, διαβάστε τους όρους συμμετοχής (σύμφωνα με το ΠΔ. 

7/2018, κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας EE 2015/2302) στην εκδρομή της Γεωπαιδεία ΚοινΣΕπ. 

Από τη στιγμή που κάνετε κράτηση στην εταιρία μας, θεωρούμε ότι έχετε αποδεχθεί τους 

παρακάτω όρους: 

1.Ευθύνες της Γεωπαιδεία ΚοινΣΕπ 

Η Γεωπαδεία ΚοινΣΕπ προσφέρει τις υπηρεσίες της, ως μεσολαβητής μεταξύ των 
συμμετεχόντων-εκδρομέων–πελατών και των διαφόρων φορέων που χρησιμοποιεί για τη 
διοργάνωση της εκδρομής (ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία, χώρους εστίασης κ.λ.π.) καθώς 
και οποιουδήποτε άλλου, για την ομαλή εκτέλεση κάθε ταξιδιωτικού προγράμματος. Στους 
φορείς αυτούς η επιχείρησή μας δεν ασκεί άμεσο έλεγχο και κατά συνέπεια δεν φέρει 
καμία ευθύνη στις περιπτώσεις παραλείψεων, πταισμάτων και οργανωτικών αδυναμιών 
που προέρχονται από αυτούς τους τρίτους φορείς που μεσολαβούν για τη διεκπεραίωση 
του προγράμματος της εκδρομής. Η επιχείρησή μας δεν ευθύνεται, επίσης, για ανωμαλίες 
στην εκτέλεση της εκδρομής και δυσχέρειες που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του, αλλά 
σε γεγονότα που συνιστούν καταστάσεις ανωτέρας βίας (πόλεμοι, δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες, απεργίες, καταιγίδες, θεομηνίες κ.λ.π.). Επίσης δεν ευθύνεται για πιθανά 
ατυχήματα, ασθένειες εξαιτίας κλιματολογικών συνθηκών, επιδημίες, δηλητηριάσεις, 
εγκληματικές πράξεις, κλοπή αντικειμένων, απώλεια αποσκευών ή χρημάτων ή 
διαβατηρίων, φθορά αποσκευών κ.λ.π. Είναι αυτονόητο όμως ότι τόσο η ευσυνειδησία όσο 
και η υπευθυνότητα των ανθρώπων της επιχείρησής μας, επιβάλουν την καταβολή κάθε 
δυνατής προσπάθειας για την αντιμετώπιση των ανωτέρω ανωμαλιών με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο και με σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και διευκόλυνση σας. 

2. Υποχρεώσεις - ευθύνες πελατών 

Κάθε συμμετέχοντας έχει την ευθύνη ο ίδιος, για την εξασφάλιση και τη φύλαξη των 
απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων (ταυτότητα, διαβατήριο, βίζες, πιστοποιητικά κ.λ.π.), 
προκειμένου να συμμετάσχει σε μία εκδρομή. Η φύλαξη, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκδρομής, πραγμάτων αξίας που μεταφέρει ο ταξιδιώτης μαζί του (φωτογραφικές μηχανές, 
κάμερες, κοσμήματα, αντικείμενα αξίας κ.λ.π.) αποτελεί δική του ευθύνη. 

Η συμμετοχή στην συγκεκριμένη ομαδική εκδρομή, προϋποθέτει ανάλογη κοινωνική 
συμπεριφορά και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η συμμόρφωση των συμμετεχόντων 
προς το πρόγραμμά της και τις υποδείξεις των συνοδών, καθώς και η έγκαιρη προσέλευσή 
τους στους τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του προγράμματος (μεταφορές, 
εκδρομές, γεύματα, δραστηριότητες κλπ.).  

Απαγορεύεται η µε οποιοδήποτε μέσο και τρόπο βιντεοσκόπηση και μαγνητοφώνηση της 
εκδρομής από τον συμμετέχοντα. Ο συμμετέχοντας συναινεί στο ότι μπορεί να 
βιντεοσκοπηθεί, φωτογραφηθεί και να ηχογραφηθεί από τη Γεωπαιδεία ΚοινΣΕπ για το 
διαδίκτυο και οποιοδήποτε άλλο δημόσιο μέσο μετάδοσης. 

Στην περίπτωση καθυστέρησης ή ασυνέπειας του συμμετέχοντα, δεν δικαιούται καμία 
αποζημίωση, εάν χάσει κάποια εκδήλωση της εκδρομής και δεν έχει δικαίωμα 
αποζημιώσεως ή επιστροφής χρημάτων για υπηρεσίες που δεν του δόθηκαν από 
υπαιτιότητά του. 

  

https://www.geopedia.gr/
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3. Καταλύματα 

Οι εγκαταστάσεις – σκηνές του Surf Club Keros αποτελούνται από δίκλινα, τρίκλινα και 
τετράκλινα. Η επιχείρησή μας είναι οι αποκλειστικοί υπεύθυνοι διανομής των 
συμμετεχόντων στις σκηνές. Το Surf Club Keros με το οποίο συνεργάζεται η επιχείρησή μας, 
διαθέτει τη νόμιμη εν ισχύ άδεια λειτουργίας που απαιτείται από τις αρχές του κράτους. 

4. Κρατήσεις θέσεων 

Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε κράτηση θέσης για συμμετοχή σε εκδρομή της 
επιχείρησής μας, απαιτείται προκαταβολή 250€ μέχρι τις 8/8/2022. Τηλεφωνικές 
κρατήσεις, οι οποίες δε συνοδεύονται από καταβολή χρημάτων, δε δεσμεύουν την 
επιχείρησή μας.  

5. Τιμές 

Η τιμή πώλησης μίας εκδρομής έχει υπολογισθεί, παίρνοντας ως βάση τις τιμές των 
καταλυμάτων, των μεταφορικών, του κόστους σίτισης, των δραστηριοτήτων, των αμοιβών 
των συνοδών και νόμιμες επιβαρύνσεις τους (ΦΠΑ) που ισχύουν κατά την κατάρτιση του 
προγράμματος. Οι τιμές αυτές μπορούν να αυξομειωθούν μέχρι 20 ήμερες πριν την 
αναχώρηση, εξαιτίας π.χ. αύξησης τιμής καυσίμων, περιορισμένου αριθμού συμμετοχών 
κ.λ.π. Στις περιπτώσεις που υπάρχει σημαντική αύξηση των τιμών αυτών, ο πελάτης έχει το 
δικαίωμα είτε να ακυρώσει τη συμμετοχή του και να του επιστραφούν τα χρήματα, είτε να 
συμφωνήσει με τις αναπροσαρμοσμένες τιμές. Αύξηση τιμής μέχρι 10% δεν θεωρείται 
σημαντική. Στο πρόγραμμα της εκδρομής αναφέρεται ρητά το κόστος των 
συμπεριλαμβανομένων και των προαιρετικών παροχών.  

6. Παιδικές συμμετοχές  

Για την συμμετοχή στην εκδρομή, πρέπει ο συμμετέχοντας να έχει συμπληρώσει το 18ο 
έτος ηλικίας ή να συνοδεύεται από κηδεμόνα.  

7. Εκτέλεση - εφαρμογή προγράμματος της εκδρομής 

Η Γεωπαιδεία ΚοινΣΕπ καταβάλλει κάθε καλόπιστη και δυνατή προσπάθεια για τη 
συνεπέστερη και ακριβή τήρηση του προγράμματος της εκδρομής στην οποία έχετε 
δηλώσει συμμετοχή. Σε πολλές περιπτώσεις, όμως, εξαιτίας αστάθμητων παραγόντων και 
απρόβλεπτων καταστάσεων (π.χ. καιρικές συνθήκες, πολιτικά γεγονότα, αναταραχές κ.λ.π.), 
καθίσταται επιβεβλημένη η αλλαγή και διαφοροποίηση του προγράμματος της εκδρομής. 
Αλλαγή ή τροποποίηση του προγράμματος μπορεί να συμβεί είτε πριν την αναχώρηση της 
εκδρομής είτε κατά τη διάρκεια της. Σε περίπτωση που και με αλλαγή-τροποποίηση του 
προγράμματος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μια δραστηριότητα, λόγω καιρικών 
συνθηκών, θα ακυρώνεται, χωρίς κάποια αποζημίωση. Πιθανή αλλαγή των ωρών 
αναχωρήσεων των μεταφορικών μέσων από πρωί σε μεσημέρι ή απόγευμα και αντίστροφα 
ή της ώρας επιβίβασης σε λεωφορείο οδικής εκδρομής, δεν θεωρείται αλλαγή 
προγράμματος. Επίσης πιθανές αλλαγές στην διανομή των δωματίων του καταλύματος δεν 
θεωρείται αλλαγή του προγράμματος. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι συμμετέχοντες θα πρέπει 
να δεχτούν τις αλλαγές. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής, ο αρχηγός της έχει δικαίωμα, 
στοχεύοντας αποκλειστικά και μόνο στη δική σας ασφάλεια και την όσο το δυνατόν 
καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος, όταν προκύψει κάποιο απρόβλεπτο γεγονός ή 
ανωμαλία από αστάθμητους παράγοντες που αναφέρθηκαν ανωτέρω (πόλεμοι, πολιτικές 
αναταραχές, απεργίες, καιρικές συνθήκες κ.λ.π.), να επιφέρει τροποποιήσεις στο 
πρόγραμμα. Στις περιπτώσεις αυτές, όλα τα επιπλέον έξοδα που θα προκύψουν για την 
ομαλή διεκπεραίωση του προγράμματος (π.χ. επιπλέον διανυκτερεύσεις, φαγητά, 
μεταφορικά) επιβαρύνουν τους εκδρομείς, εφόσον καθίσταται φανερό ότι ήταν αδύνατη η 
πρόβλεψη τους. Στις προαιρετικές δραστηριότητες της εκδρομής, εκτός του 
προαγορασμένου πακέτου, ο πελάτης συμμετέχει με δική του ευθύνη.  
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8. Ακύρωση εκδρομής από την Γεωπαιδεία ΚοινΣΕπ 

α) Η επιχείρησή μας έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εκδρομή, πριν την αναχώρηση, 
κυρίως εξαιτίας γεγονότων που συνιστούν ανωτέρα βία (όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω) και 
για λόγους ασφαλείας. Στην περίπτωση αυτής της ακύρωσης, θα επιστραφεί στους πελάτες, 
το ποσό των χρημάτων που έχει καταβληθεί και η επιχείρησή μας δεν ευθύνεται για 
οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση. 

β) Επίσης η εκδρομή είναι δυνατόν να ακυρωθεί, εξαιτίας μη συμπλήρωσης του 
απαραίτητου ελάχιστου αριθμού συμμετοχών (18 άτομα), μέχρι 21/8/2022. Στην 
περίπτωση αυτής της ακύρωσης, θα επιστραφεί στους πελάτες, το ποσό των χρημάτων που 
έχει καταβληθεί και η επιχείρησή μας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση.  

Και στις δύο περιπτώσεις ακύρωσης, ο πελάτης έχει το δικαίωμα επιλογής, αντί της 
επιστροφής των χρημάτων, να συμμετάσχει σε άλλη εκδρομή της επιχείρησής μας 
αντιστοίχου αξίας. 

γ) Η έκδοση και το κόστος των προτεινόμενων αεροπορικών εισιτηρίων προς και από το 
νησί της Λήμνου βαρύνει τον συμμετέχοντα. 

Το προτεινόμενο δρομολόγιο αφορά στις εξής πτήσεις: 

Αθήνα με προορισμό τη Λήμνο στις 8/9/2022 και ώρα 10:00 με τη SKY EXPRESS 

Λήμνος με προορισμό την Αθήνα στις 11/9/2022 και ώρα 22:25 με τη SKY EXPRESS 

Η Γεωπαιδεία δεν φέρει καμία ευθύνη για την οικονομική κάλυψη των αεροπορικών 
εισιτήριών των συμμετεχόντων σε περίπτωση ακύρωσης της εκδρομής λόγω μη 
συμπλήρωσης του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων (18 άτομα). 
Προτείνεται η έκδοση του αεροπορικού εισιτηρίου με ασφάλεια επιστροφής χρημάτων 
και σύμφωνα με την πολιτική της αεροπορικής εταιρείας. Σε αυτή την περίπτωση η 
επιχείρησή μας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αποζημίωση. 

9. Ακύρωση εκδρομής από τον πελάτη 

Κάθε συμμετέχοντας, έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του στην εκδρομή. Η 
ενέργεια αυτή πρέπει να γίνεται από την πλευρά του πελάτη, σύμφωνα με τη συναλλακτική 
καλή πίστη, με σεβασμό στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η επιχείρησή μας απέναντι σε 
κάθε φορέα που συμμετέχει στη διοργάνωση της εκδρομής (ξενοδοχεία, μεταφορικά μέσα 
κ.λ.π.) και ως προς τους οποίους δεσμεύεται με ισχυρές ρήτρες αποζημίωσης, βάσει των 
συμφωνιών που έγιναν ανάμεσα στην επιχείρησή μας και τους τρίτους και προς τους 
οποίους είναι υποχρεωμένη να καταβάλει χρήματα, είτε ταξιδέψει ο συγκεκριμένος 
πελάτης, είτε όχι. Η ακύρωση γίνεται μόνο με έγγραφη ειδοποίηση προς την επιχείρηση και 
ισχύει από την ημερομηνία αποδεδειγμένης παραλαβής της. Εάν η ακύρωση γίνει μέχρι τις 
8/8/2022, επιστέφεται στον πελάτη το ποσό της προκαταβολής. Εάν η ακύρωση γίνει από 
9/8/2022 έως 21/8/2022, παρακρατείται η προκαταβολή της εκδρομής. Για ακύρωση από 
τις 22/8/2022, η επιχείρησή μας δικαιούται να παρακρατήσει το σύνολο της αξίας της 
εκδρομής. Οι παρακρατήσεις αυτές διενεργούνται οποιοσδήποτε και αν είναι ο λόγος της 
ακύρωσης της εκδρομής (λόγοι υγείας, έκτακτων επαγγελματικών υποχρεώσεων, ακόμα και 
ανωτέρα βία του πελάτη). Το δικαίωμα συμμετοχής μπορεί να εκχωρηθεί σε άλλο 
πρόσωπο, αρκεί αυτό το πρόσωπο να πληροί τους απαραίτητους όρους που απαιτούνται 
για το ταξίδι.  

10. Ασφάλιση 

Η επιχείρησή μας δεν καλύπτει τον πελάτη σε περιπτώσεις που συμβεί στη διάρκεια της 
εκδρομής τραυματισμός ως συνέπεια ατυχήματος ή μία ασθένεια κ.λ.π. Αυτό τον κίνδυνο 
(ασφάλιση ζωής, ατυχημάτων κ.λ.π.), καθώς επίσης και τον κίνδυνο επιβάρυνσής του με 
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ακυρωτικά, μπορεί ο πελάτης και αυτό το συνιστά και η επιχείρησή μας, να το καλύψει με 
ευθύνη του, συνάπτοντας προαιρετικά και με δικά του έξοδα ασφάλιση σε οποιαδήποτε 
ασφαλιστική εταιρία. 

11. Ρύθμιση διαφορών 

Η επιχείρησή μας υπόσχεται να επιλύσει με κάθε καλή πίστη και διάθεση, οποιαδήποτε 
διαφορά μπορεί να προκύψει με τους πελάτες. Σε κάθε περίπτωση, όμως, που θα υπάρξει 
ανεπίλυτη διαφορά, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια της 
πόλης των Αθηνών. 


