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Γενικές Πληροφορίες:

● Σε οποιαδήποτε χώρα ταξιδεύετε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρειάζεστε 
διαβατήριο με ισχύ πέραν των έξι (6) μηνών από τη μέρα που ταξιδεύετε. 
Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα πρέπει να γίνεται άμεση ανανέωση 
του διαβατηρίου σας!

● Η φυσική ασφάλεια κάθε ανθρώπου είναι πολύτιμη. Αποφύγετε τους 
επικίνδυνους προορισμούς.

● Όσο λιγότερα πράγματα κουβαλάτε, τόσο πιο ξεκούραστοι θα είστε 
και θα έχετε ελευθερία χεριών. Καλό είναι να μην πάρετε μαζί σας ΟΛΑ τα 
καλά ρούχα σας!

● Εάν φοράτε γυαλιά, πάρτε και ένα παραπάνω ζευγάρι. Επίσης τα 
φάρμακα που μπορεί να χρειαστείτε να τα έχετε στη χειραποσκευή. 
Καλό είναι να έχετε μαζί σας και τη συνταγή γιατρού με το όνομα του 
φαρμάκου, σε περίπτωση ανάγκης.

● Είναι προτιμότερο να έχετε και πιστωτική και μετρητά. Επίσης 
προγραμματίστε να έχετε και ένα δεύτερο πορτοφόλι, αφήνοντας σπίτι 
όσες πιστωτικές κάρτες ή cash cards δεν θα χρειαστείτε.

● Βάλτε όνομα, διεύθυνση και το τηλέφωνό σας με διεθνή κωδικό 
μπροστά (για Κύπρο: +357 ή 00357) ώστε να μπορεί κάποιος να 
επικοινωνήσει μαζί σας. Καλό είναι να βάλετε ένα αυτοκόλλητο και στο 
εσωτερικό της βαλίτσας με τα στοιχεία σας, σε περίπτωση που «κοπεί» το 
καρτελάκι με το όνομα εξωτερικά. Καλό είναι το εξωτερικό ταμπελάκι σας 
να καλύπτεται ώστε να μην είναι εμφανή τα στοιχεία σας σε κάποιον που 
κοιτάει απλά τις βαλίτσες.

● Καλό είναι να έχετε μαζί σας: φωτοτυπία του διαβατηρίου σας και 
φωτογραφίες σας, ώστε σε περίπτωση απώλειας να είναι εύκολη η 
επανέκδοση ή να το έχετε φωτογραφία στο κινητό σας.

● Ελέγξτε πως έχετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε (καιρός, 
νόμισμα, ταξιδιωτικά έγγραφα) και μη διστάσετε να μας πάρετε τηλέφωνα 
για οποιαδήποτε απορία σας. Καλό είναι να έχετε μια μικρή λίστα τί να 
πάρετε στο ταξίδι (πχ. διαβατήριο, εισιτήριο, κλειδιά σπιτιού, ομπρέλα, 
γυαλιά κτλ.)

● Υπολογίστε να είστε ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ώρες πριν στο αεροδρόμιο.

● Ο κλιματισμός στα αεροδρόμια είναι πολύ δυνατός. Εμείς λοιπόν 
σας προτείνουμε να έχετε πάντα μαζί σας μια ζακέτα και άνετα κλειστά 
παπούτσια όπως είναι τα αθλητικά.

● Ζυγίστε τις αποσκευές σας. Δικαιούστε 1 μόνο βαλίτσα με μέγιστο βάρος 
τα 23 κιλά και το άθροισμα των διαστάσεων της να μην ξεπερνά τα 158 
εκατοστά γιατί μπορεί να σας τις χρεώσουν για υπέρογκες αποσκευές 
ανεξαρτήτως του βάρους. Επίσης δικαιούστε μια χειραποσκευή με 
μέγιστο βάρος τα 10 κιλά και με διαστάσεις Μ = 55, Π = 35, Υ = 25.

● Σας επιτρέπεται να έχετε ξεχωριστά φωτογραφική μηχανή, φορητό 
ηλεκτρονικό υπολογιστή, ομπρέλα, ένα μικρό χαρτοφύλακα ή γυναικεία 
τσάντα. Όμως, το συνολικό βάρος των αποσκευών που θα έχετε μαζί 
σας στην καμπίνα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 12 κιλά.

● Αν ξεπεράσετε κάποιο από τα αναγραφόμενα όρια:
          

● Όσον αφορά την ασφάλεια των αποσκευών σας και του περιεχόμενου 
τους, σας συνιστούμε αυτές να είναι κλειδωμένες κατά την παράδοση 
τους στο αεροδρόμιο. Αποφύγετε να έχετε χρήματα, κοσμήματα και 
γενικά αντικείμενα αξίας μέσα στις αποσκευές σας.

● Ελέξτε την χώρα που έχετε επιλέξει να ταξιδέψετε. Εαν χρειάζεστε βίζα 
τότε επικοινωνήστε μαζί μας για τη διευθέτηση της αφού είναι δική σας 
υποχρέωση. (Στα οργανωμένα ταξίδια ή γαμήλια δικής μας οργάνωσης 
αναλαμβάνουμε την έκδοση βίζας. (Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, 
Ταϊλάνδη, Βιτενάμ, Κούβα κλ.))

● Συστήνουμε απαραίτητα την ασφάλεια ταξιδιού. Ζητήστε από εμάς 
περισσότερες πληροφορίες. 

Οργανώνεις ταξίδι στο Εξωτερικό; Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζεις. Ξεκινήστε την καινούργια σας 
ζωή με ένα ταξίδι μοναδικό, έτσι όπως το έχετε ονειρευτεί! Κάθε σημείο του πλανήτη μπορεί να γίνει ένας επίγειος 
παράδεισος, το δικό σας ταξίδι. Πολλές και ιδιαίτερες προτάσεις θα σας ταξιδέψουν στα ομορφότερα μέρη του κόσμου.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΦΕΡΕΙ ΓΙΑ 
ΚΛΟΠΗ Η ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ.

1. Χειραποσκευή: θα πρέπει να την αποχωριστείτε κατά την  διάρκεια 
του ταξιδιού σας.
2. Βαλίτσα: θα κληθείτε να πληρώσετε επιπλέον βάρος. Αν όμως 
ξεπερνάει τα 32 κιλά, τότε θα αρνηθούν κατηγορηματικά να την 
φορτώσουν στο αεροπλάνο και θα σας την στείλουν με cargo αρκετές 
μέρες αργότερα.
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Συμβουλές για Μακρινούς Προορισμούς:

●Τράπεζες: Η τράπεζα σας αν δεν γνωρίζει πως ταξιδεύετε, αυτόματα με 
την πρώτη σας συναλλαγή θα σας μπλοκάρει τις κάρτες σας και δεν θα 
μπορείτε να κάνετε άλλες συναλλαγές, αφού θα νομίζει πως κάποιος σας 
έκλεψε και βγήκε εκτός χώρας. Πρέπει να ενημερώσετε την τράπεζα σας 
ότι θα ταξιδέψετε στο εξωτερικό για να μην σας μπλοκάρει τις πιστωτικές 
κάρτες σας.

●Ξενοδοχείο: Με την άφιξη στο ξενοδοχείο σας θα σας ζητηθεί μια 
προκαταβολή μικρού χρηματικού ποσού. Μπορείτε να πληρώσετε με 
την πιστωτική σας κάρτα ή με μετρητά. Αν πληρώσετε με την πιστωτική 
σας κάρτα τότε το ποσό θα σας επιστραφεί αυτόματα. Αν πληρώσετε με 
μετρητά θα τα παραλάβετε κατά το check-out που θα κάνετε την μέρα 
εκείνη, νοουμένου ότι ΔΕΝ θα το ξεχάσετε εσείς οι ίδιοι.

●Εμβολιασμοί: Όσον αφορά τους εμβολιασμούς, δεν είναι απαραίτητοι 
για τους προορισμούς που σας προτείνουμε. Ωστόσο, εάν είστε πιο 
επιφυλακτικοί μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας ο οποίος θα 
σας πει τι πρέπει να γνωρίζετε για την χώρα που επιλέξατε.

●Αντηλιακό: Ο ήλιος σε αυτούς τους προορισμούς είναι πολύ καυτός 
και σε κάποιους μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα για αυτό εμείς σας 
προτείνουμε να έχετε ένα δυνατό αντηλιακό με δείχτη προστασίας 50.

●Ειδικό spray για κουνούπια: Σας προτείνουμε να πάρετε μαζί σας 
τουλάχιστον από 2 spray για τα κουνούπια ο κάθε ένας από εσάς. 
Δεν ξέρεις ποτέ από πού προήλθαν αυτά τα κουνούπια. Μπορείτε να 
τα προμηθευτείτε από τα φαρμακεία. Ζητήστε spray με χημικά και όχι 
φυτικά αφού σε αυτούς τους εξωτικούς προορισμούς υπάρχουν πολλά 
κουνούπια.

●Νερό: Το νερό είναι ότι πιο πολύτιμο για τους καλοκαιρινούς μήνες 
και τους προορισμούς αυτούς. Ωστόσο, να είστε πολύ προσεκτικοί. 
Προμηθευτείτε σφραγισμένες μπουκάλες νερό και μην πιείτε από τις 
βρύσες. Το νερό τους δεν είναι πόσιμο.

●Φαγητό: Προσοχή σε ποια εστιατόρια πηγαίνετε και τι τρώτε από τα 
street-food. Σε κάποιες χώρες τρώνε μέχρι και κατσαρίδες.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΗΚΑΤΕ 
ΤΙΣ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΑΣ 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΝΑ ΥΠΕΡΟΧΟ ΤΑΞΙΔΙ!

Λεωφόρος Αρτέμιδος 33,
Metropolitan House 1,
Τηλ: 24821777 | Κιν: 99624780 | Φαξ: 24821780
E-mail: info@plutontravel.com.cy

www.plutontravel.com.cy
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