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Έβρος 
Πέρα από τα σύνορα 

Ελάτε με τη Γεωπαιδεία να βιώσουμε μια ταξιδιωτική εμπειρία γεμάτη γνώση, φύση και 
ιστορία στα «άκρα της Ελλάδας». Σε 5 ημέρες θα γνωρίσουμε μια από τις πιο 
απομακρυσμένες γωνιές της χώρας μας, θα ζήσουμε αυτά που απλόχερα προσφέρει ο 
ποταμός Έβρος, θα περιηγηθούμε σε υγροτόπους και πυκνά δάση, θα θαυμάσουμε την άγρια 
ζωή αλλά και σπάνια απολιθώματα, θα μάθουμε για την τέχνη του μεταξιού, θα βιώσουμε 
τη ζωή στα σύνορα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και θα γευτούμε θρακιώτικα προϊόντα. 

Ο ποταμός Έβρος, με τη ροή και το δυναμικό του, προκάλεσε και προκαλεί παγκόσμιο 
ενδιαφέρον και διαμορφώνει τη δική του έντονη παρουσία στη μυθολογία και την ιστορία. 
Μέσα στο χρόνο, ονομάστηκε Έβρος, Ρόμβος ή Μαρίτσα και χαρακτηρίστηκε ως 
μεγαλοπρεπής, ορμητικός, κάλλιστος, χρυσοφόρος και αργυρορρύτης. Είναι ο θεός της 
ευφορίας και της καταστροφής, ο θεός της Θράκης. Θα μάθουμε το ρόλο και τη σχέση του 
ποταμού με τον άνθρωπο σε κάθε εποχή από την προϊστορία μέχρι και σήμερα. Θα 
ακούσουμε πολυθρύλητες μυθολογικές αφηγήσεις αλλά και σύγχρονες ιστορίες για 
καταστροφές από πλημμύρες σε καλλιέργειες και οικίες και φυσικά θα μάθουμε και θα 
δούμε από κοντά το σημερινό συνοριακό όριο. 

Στον Ν. Έβρου βρίσκονται δύο από τις σημαντικότερες προστατευόμενες περιοχές της χώρας 
μας όπου φιλοξενούνται σημαντικά είδη πανίδας σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο. 
Το Εθνικό Πάρκο Δέλτα του Έβρου αποτελεί έναν από τους πιο παραγωγικούς και 
ανανεώσιμους φυσικούς πόρους στη χώρα μας με πολλαπλά οφέλη για τον άνθρωπο. Με 
βαρκάδα στο εντυπωσιακό δέλτα του ποταμού θα ενημερωθούμε για την τεράστια αξία του 
υγροτοπικού αυτού οικοσυστήματος και θα γνωρίσουμε από κοντά τους ντόπιους που 
δραστηριοποιούνται στο Δέλτα με επίσκεψη στις καλύβες τους. Στο Εθνικό Πάρκο Δάσους 
Δαδιάς, πεζοπορώντας σε ένα πυκνό δάσος από πεύκα και δρυς θα καταλήξουμε σε 
παρατηρητήριο για ορνιθοπαρατήρηση. Θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε σπάνια 
αρπακτικά πουλιά στο φυσικό τους περιβάλλον, αφού τρία από τα τέσσερα είδη γύπα της 
Ευρώπης και η μοναδική αποικία Μαυρόγυπα στα Βαλκάνια απαντώνται εδώ. 

Στη Λευκίμμη, θα «ταξιδέψουμε» στο παλαιοπεριβάλλον του Έβρου όπου περπατώντας στο 
καταπράσινο πυκνό δάσος που φύεται πάνω σε ηφαιστειακά πετρώματα, θα ανακαλύψουμε 
απολιθωμένους κορμούς δέντρων 40 εκατομμυρίων ετών! Θα ενημερωθούμε για τους 
τρόπους απολίθωσης και θα γνωρίσουμε μια γεωλογική και φυσική «μετανάστευση» που 
πραγματοποιείται στον Ελλαδικό χώρο. 

Κατά την επίσκεψη μας στη Θράκη, θα γνωρίσουμε την πόλη της Ξάνθης και τη 
Αλεξανδρούπολης μέσα από ξεναγήσεις και περιηγήσεις στα σοκάκια τους και θα 
απολαύσουμε περίφημες θρακικές γεύσεις όπως λουκάνικα και καβουρμάδες αλλά και 
χειροποίητα γλυκά. Στο Διδυμότειχο και την Ορεστιάδα, στα σταυροδρόμια λαών και 
πολιτισμών, θα επισκεφτούμε κάστρα και οθωμανικά μνημεία και θα απολαύσουμε στιγμές 
χαλάρωσης σε παρόχθια δάση στους ποταμούς Ερυθροπόταμο και Άρδα. 

Στο Σουφλί, την πόλη του μεταξιού, θα μάθουμε τα πάντα για την τέχνη της σηροτροφίας και 
μεταξουργίας, θα επισκεφτούμε τα «κουκουλόσπιτα» και τα μουσεία του, ενώ το ταξίδι μας 
στο χρόνο θα ολοκληρωθεί ξετυλίγοντας το νήμα του μεταξοσκώληκα σε βιωματικό 
εργαστήριο αναπήνισης κουκουλιών. 

Συνοδοί επιστήμονες, σε όλη την εκδρομή, μοιράζονται βιωματική γνώση (περιβαλλοντική 
εκπαίδευση) προσφέροντας μια μοναδική και αξέχαστη εμπειρία! 
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01. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ 9-13/6/2022 

1η ΗΜΕΡΑ (Πέμπτη, 9/6/2022) 

07:00 αναχώρηση από Αθήνα (Μετρό Εθνική Άμυνα, παράδρομος ανόδου Λεωφ. 
Μεσογείων). Μετά τις απαραίτητες στάσεις και αφού το μεσημέρι έχουμε γευματίσει στο 
χωριό Λιτόχωρο στους πρόποδες του Ολύμπου, θα φτάσουμε στην πανέμορφη πόλη της 
Ξάνθης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ξεκούραση. Αργά το απόγευμα θα ξεναγηθούμε 
περπατώντας στα σοκάκια της παλιάς πόλης όπου θα θαυμάσουμε κτίρια του 19ου αιώνα με 
τα χαγιάτια και τα ξύλινα σαχνισιά, τα πανέμορφα κτίρια της δημοτικής πινακοθήκης, του 
Δημαρχείου και του λαογραφικού μουσείου, θα επισκεφτούμε το σπίτι του Χατζιδάκι και θα 
απολαύσουμε τη θέα του μυθικού ποταμού Κόσυνθου που διασχίζει την πόλη. Ελεύθερο 
βράδυ στην πόλη της Ξάνθης. 

 

2η ΗΜΕΡΑ (Παρασκευή, 10/6/2022) 

Μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο, θα ξεκινήσουμε τη διαδρομή για τον τελικό προορισμό 
μας, το Ν. Έβρου. Αρχικά, θα κατευθυνθούμε προς την παραλία της Ν. Μάκρης και μέσα από 
μια εύκολη πεζοπορική διαδρομή θα επισκεφτούμε την σπηλιά του Κύκλωπα, εκεί που 
λέγεται πως ο Οδυσσέας τύφλωσε τον Κύκλωπα Πολύφημο ενώ ο γειτονικός νεολιθικός 
οικισμός μαρτυρά την ύπαρξη του ανθρώπου από το 4500πΧ. Στη συνέχεια θα πιούμε καφέ 
στο λιμανάκι της περιοχής με θέα το Θρακικό πέλαγος και τη Σαμοθράκη. Στην πόλη της 
Αλεξανδρούπολης θα επισκεφτούμε το Εθνολογικό μουσείο, το οποίο βρίσκεται 5 λεπτά με 
τα πόδια από τον φάρο, σήμα κατατεθέν της πόλης. Το μεσημέρι θα φάμε σε επιλεγμένη 
ταβέρνα της περιοχής με αρμένικη κουζίνα. Έπειτα, θα κατευθυνθούμε στις Φέρες όπου θα 
επισκεφτούμε τον Ναό της Παναγίας Κοσμοσώτειρας που αποτελεί στολίδι της περιοχής και 
ένα από τα καλύτερα δείγματα Κωνσταντινουπολίτικης αρχιτεκτονικής στον Ελλαδικό χώρο. 
Στην Μονάδα Διαχείρισης θα ενημερωθούμε για την τεράστια σημασία του Έβρου ως 
υδροβιότοπο και θα αφεθούμε στο τοπίο με μια μοναδική περιήγηση με βάρκες στο Δέλτα 
του Έβρου. Ακριβώς στα σύνορα με την Τουρκία, θα δούμε το «φράχτη» το πρόσφατο 
χαλύβδινο τείχος δεκάδων χιλιομέτρων που σε αφήνει άφωνο με το μέγεθος του. Στις 
εκβολές και τις λιμνοθάλασσες του δεύτερου μεγαλύτερου ποταμού της ΝΑ Ευρώπης, θα 
θαυμάσουμε την άγρια φύση, θα παρατηρήσουμε πλήθος σπάνιων πουλιών, θα χαθούμε 
μέσα στα κανάλια, στα παρόχθια δάση, στα έλη και στις καλαμιές του ποταμού και θα 
γνωρίσουμε τους ντόπιους ψαράδες της περιοχής πίνοντας το φημισμένο εβρίτικο τσίπουρο 
τους. Το βράδυ άφιξη στο Τυχερό και τακτοποίηση σε οικοτουριστικό ξενώνα δίπλα σε λίμνη 
που δημιουργήθηκε σε παραπόταμο του Έβρου. 
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3η ΗΜΕΡΑ (Σάββατο, 11/6/2022) 

Μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο, θα ξεκινήσουμε τις δραστηριότητές μας με επίσκεψη 
σε ένα από τα σημαντικότερα δάση της χώρα μας, το δάσος της Δαδιάς. Στις εγκαταστάσεις 
του Φορέα Διαχείρισης θα ενημερωθούμε για τα άγρια αρπακτικά πουλιά που ζουν εκεί και 
την τεράστια σημασία του δάσους για τη φύση και τον άνθρωπο. Θα μεταφερθούμε με 
όχημα του Φορέα στη ζώνη απόλυτης προστασίας της φύσης και στο παρατηρητήριο των 
αρπακτικών πουλιών. Θα θαυμάσουμε τη θέα προς τον χώρο ενισχυτικής τροφοδοσίας όπου 
αν είμαστε τυχεροί θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε γύπες και αετούς να τρέφονται στο 
φυσικό τους περιβάλλον. Στη συνέχεια μέσα από ένα πυκνό δάσος τραχείας πεύκης, θα 
πεζοπορήσουμε μια εύκολη διαδρομή στον παλιό καρόδρομο που συνέδεε την Δαδιά με τις 
καλλιέργειες και στα μονοπάτια που χρησιμοποιούσαν οι κτηνοτρόφοι. Αφού 
αφουγκραστούμε τα κελαηδήματα μικρών πουλιών και θαυμάσουμε την άγρια χλωρίδα της 
περιοχής, θα ολοκληρώσουμε τη βόλτα μας με έναν χαλαρωτικό καφέ μέσα στο πράσινο. Το 
μεσημέρι θα μεταφερθούμε στο Σουφλί, στην πόλη του μεταξιού για να γνωρίσουμε την 
ιστορία, την τέχνη και την παραγωγή της πολύτιμης υφαντικής ίνας ζωικής προέλευσης. Θα 
επισκεφτούμε το Μουσείο Μετάξης του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, το 
κουκουλόσπιτο της Δήμητρας, το λαογραφικό μουσείο «Τα Γνάφαλα» ενώ την εμπειρία μας 
θα ολοκληρώσει ένα βιωματικό εργαστήριο αναπήνισης κουκουλιών στο Μουσείο Τέχνης 
Μεταξιού. Σε παραδοσιακή ταβέρνα της περιοχής θα γευτούμε τοπικά προϊόντα όπως ο 
καβουρμάς σαγανάκι και τα θρακιώτικα λουκάνικα. Το απόγευμα θα επισκεφτούμε το 
απολιθωμένο δάσος της Λευκίμμης όπου θα ξεναγηθούμε σε έκθεση με εντυπωσιακά 
ευρήματα και θα περιηγηθούμε σε ένα δάσος ανακαλύπτοντας απολιθώματα δέντρων 40 
εκατομμυρίων ετών. Επιστροφή στο Τυχερό και φαγητό σε ταβέρνα του χωριού με τοπικά 
εδέσματα. 

 

4η ΗΜΕΡΑ (Κυριακή, 12/6/2022) 

Μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο, θα ξεκινήσουμε την περιήγηση μας στα βόρεια του 

νομού στη συμβολή του θεοποιημένου Έβρου και του Ερυθροπόταμου και τους δίδυμους 

λόφους του Διδυμοτείχου. Θα ξεναγηθούμε στο περίφημο Κάστρο Καλέ, θα θαυμάσουμε την 

θέα της πόλης από ψηλά, θα μάθουμε για την ιστορία, τον πολιτισμό, τη συνύπαρξη 

θρησκειών και το ρόλο της μορφολογίας και του φυσικού περιβάλλοντος στη διαχρονική 

κατοίκηση της περιοχής. Στις όχθες του ποταμού Άρδα, εκεί που κάθε χρόνο συναντώνται οι 

νέοι της περιοχής για το περίφημο river party, θα μάθουμε για την σημασία του ποταμού 

στην τοπική κοινωνία, θα απολαύσουμε τον καφέ μας στο παρόχθιο δάσος ενώ οι πιο 

θαρραλέοι θα μπορούν να κάνουν και μια βουτιά στα νερά του. Στην Ορεστιάδα θα δοθεί 

ελεύθερος χρόνος για γνωριμία με τη νεότερη πόλη της Ελλάδας όπου οι κάτοικοί της 

κουβαλούν την ιστορία της προσφυγιάς. Κοντά στο βορειότερο σημείο της Ελλάδας, στον 

ακριτικό Πεντάλοφο Έβρου, θα επισκεφθούμε ένα πρότυπο και από τα μεγαλύτερα 

εκτροφεία θηραμάτων στα Βαλκάνια όπου θα γευτούμε ιδιαίτερα κρέατα μέσα σε στη φύση. 

Το βράδυ επιστροφή στο Τυχερό.  

 

5η ΗΜΕΡΑ (Δευτέρα, 13/6/2022) 

Μετά το πρωινό μας στο ξενοδοχείο, θα αναχωρήσουμε για Αθήνα. Αναμενόμενη άφιξη, 
μετά τις απαραίτητες στάσεις και φαγητό, στις 22:00. 

 

* το πρόγραμμα της εκδρομής ενδέχεται να τροποποιηθεί λόγω καιρικών συνθηκών.  
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ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ (ALL INCLUSIVE): 
Το κόστος της εκδρομής είναι (ανά άτομο): 

4κλινο 3κλινο 2κλινο μονόκλινο 

470€ 480€ 500€ 620€ 

Ο αριθμός συμμετεχόντων δεν θα ξεπεράσει τα 30 άτομα 

Στην τιμή της εκδρομής περιλαμβάνονται: 
• Όλα τα μεταφορικά με πούλμαν, οδηγό, διόδια 
• 1 διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο “Xanthippion” στην πόλη της Ξάνθης 
• 3 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο "Thrassa" στο Τυχερό Έβρου 
• 4 Πρωινά 
• 5 Πλούσια γεύματα σε επιλεγμένες ταβέρνες της περιοχής και κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού 
• Δραστηριότητες: 

o Ξενάγηση στην πόλη της Ξάνθης 
o Ξενάγηση στην πόλη του Διδυμοτείχου 
o Είσοδος στο Εθνολογικό μουσείο της Αλεξανδρούπολης 
o Είσοδος στο Μουσείο Μετάξης του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς στο 

Σουφλί 
o Είσοδος και βιωματικό εργαστήριο στο Μουσείο Τέχνης Μεταξιού στο Σουφλί 
o Είσοδος και ενημέρωση στην παλαιοντολογική έκθεση του Απολιθωμένου Δάσους 

Λευκίμμης 
o Επίσκεψη σε ιδιωτικό κουκουλόσπιτο στο Σουφλί 
o Επίσκεψη στο λαογραφικό μουσείο «Τα Γνάφαλα» στο Σουφλί 
o Επίσκεψη και ενημέρωση από τη Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου, 

Δαδιάς και Προστατευόμενων Περιοχών Ανατολικής Θράκης στις Φέρες 
o Επίσκεψη και ενημέρωση από τη Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου, 

Δαδιάς και Προστατευόμενων Περιοχών Ανατολικής Θράκης στη Δαδιά 
o Βαρκάδα στο Δέλτα του Έβρου 
o Γνωριμία με τους ψαράδες της περιοχής και τσιπουρομεζέ στις καλύβες τους 
o Παρατήρηση πουλιών με τηλεσκόπια και κιάλια και ενημέρωση για την πανίδα της 

περιοχής 
o Πεζοπορία με συνοδούς στη σπηλιά του Κύκλωπα στη Μάκρη Έβρου 
o Πεζοπορία με συνοδούς στο δάσος της Δαδιάς 
o Πεζοπορία με συνοδούς στο Απολιθωμένο Δάσος Λευκίμμης 
o Επίσκεψη και περιήγηση στην Ορεστιάδα 
o Επίσκεψη και περιήγηση στις Φέρες 
o Επίσκεψη στον ποταμό Άρδα 

• 2 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: 
• Αγορές στα τοπικά μαγαζιά 
• Ό,τι δεν αναφέρεται παραπάνω 
  

https://www.hotelxanthippion.gr/
https://www.hotelthrassa.gr/
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ΤΡΟΠΟΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ  
Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε κράτηση θέσης για συμμετοχή στην εκδρομή της 
επιχείρησής μας απαιτείται προκαταβολή 200€ μέχρι τις 27/05/2022. 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 ΓΕΩΠΑΙΔΕΙΑ 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 (ποταμός Άρδας) 
✓ Σακίδιο ώμου για τις καθημερινές μας περιηγήσεις και δραστηριότητες 
✓ Παγούρι-Θερμός 
✓ Γυαλιά ηλίου 
✓ Αντηλιακό 
✓ 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. 
339/1996 εντολή οδηγίας Ε.Ε.) 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 

Τα δωμάτια των ξενοδοχείων αποτελούνται από δίκλινα, τρίκλινα. Η επιχείρησή μας είναι οι 
αποκλειστικοί υπεύθυνοι διανομής των συμμετεχόντων στα δωμάτια. Τα ξενοδοχεία με τα 
οποία συνεργάζεται η επιχείρησή μας, διαθέτουν 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 200€ μέχρι τις 27/05/2022. 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.  
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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 (20 άτομα), μέχρι 27/05/2022. 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. 

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 27/5/2022, 
επιστέφεται στον πελάτη το ποσό της προκαταβολής. Εάν η ακύρωση γίνει από 28/5/2022 
έως 2/6/2022, παρακρατείται η προκαταβολή της εκδρομής. Για ακύρωση από τις 3/6/2022, 
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 
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. Υγειονομικά Μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και οδηγίες  

Για τη συμμετοχή στην εκδρομή είναι υποχρεωτική η επίδειξη ενός από τα παρακάτω: 

α) πιστοποιητικό εμβολιασμού, εφόσον έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 
δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 (για τους άνω των 60 
ετών, πλήρης εμβολιασμός θεωρείται η λήψη της 3ης δόσης αν έχουν περάσει 7 μήνες από 
τη λήψη της 2ης δόσης) ή 

β) πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται δεκατέσσερις (14) ημέρες μετά από τον πρώτο 
θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως ενενήντα (90) ημέρες μετά από αυτόν 
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γ) αρνητικό αποτέλεσμα σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR 
που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός 
των τελευταίων 72 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου 

δ) αρνητικό αποτέλεσμα σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 
(rapid test) εντός των τελευταίων 48 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου 

Οι ανήλικοι επιβάτες από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών δύνανται να 
μετακινούνται και με διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) που 
πραγματοποιείται έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου. 
Η δήλωση αποτελέσματος αρνητικού αποτελέσματος self-test εκδίδεται μέσω της 
ιστοσελίδας gov.gr. 

Οι συμμετέχοντες δεν θα πρέπει να ταξιδέψουν εάν έχουν συμπτώματα λοίμωξης COVID-
19 (βήχας, καταρροή, πυρετός, πονόλαιμος, δύσπνοια και άλλα αναπνευστικά συμπτώματα) 
ή εάν έχουν έλθει σε επαφή με ασθενή COVID-19 τις τελευταίες 5 ημέρες πριν το ταξίδι.  

Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική. Συνιστάται η χρήση διπλής μάσκας ή 
μάσκας (FFP2 ή N95). 

12. 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. 


