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Σύμβαση οργανωμένου  ταξιδιού………  ΑΤΟΜΟΥ  / ΑΤΟΜΩΝ 
 (METAΞΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ  - ΠΕΛΑΤΗ /  ΠΕΛΑΤΩΝ)  

 
ΤΙΤΛΟΣ  ΕΚΔΡΟΜΗΣ:   ..…………………………………………………………………......................... 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΗΜΕΡΕΣ:    ……………………………………   ΑΠΟ ………………ΕΩΣ   ……………………… 
ΤΙΜΗ  ANA ΑΤΟΜΟ:   ……………………………………………………………………………………………….. 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ:            ………………………………………………………………………………………………… 
                                        …………………………………………………………………………….....................                                   
Στην Αθήνα σήμερα, …………………………., μεταξύ αφ’ενός της ΘΥΑΜΙΣ ΤΟΥΡΣ Α.T.M.Ε. (Διοργανωτής)  
που εδρεύει  στην  Αθήνα, στην  οδό   Ασκληπιού 156, με  ΑΦΜ  094348723  και  ΑΡ.  ΜΗ.Τ.Ε                
0206Ε61000106300, τηλ:10-6410330, Fax:210-6445627, email: info@thiamistours.gr, 
νόμιμος εκπροσωπούμενη από την Kα ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΓΙΑΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, που 
διοργανώνει το πιο πάνω περιγραφόμενο ταξίδι και αφ’ ετέρου του Κου 
…………………………………………..,(Πελάτου),κατοίκου ..………………………………… Οδός ………… 

Αριθ ………   Τηλ ………………. Email..                        για  λογαριασμό  του  και …….. 
μελών της ταξιδιωτικής του  ομάδας, που νομίμως  και  με  δική  τους  εντολή  ενεργεί, με στοιχεία                                                                                  
(1…………………………………   2……………………………………   3………………………………     4 ………………………………) 

 και καλύπτονται  οικονομικά  από  αυτόν,  συμφωνήθηκαν  και  έγιναν  αμοιβαία  αποδεκτά  τα 
ακόλουθα:  
Ο  διοργανωτής,  οργανώνει  και  εκτελεί  το  παρακάτω  περιγραφόμενο  ταξίδι  και  έχει  την 
ευθύνη  εκτέλεσης  του  και  ο  πελάτης  αποδέχεται  να  συμμετάσχει  σε  αυτό,  βάσει    των 
Γενικών Όρων Συμμετοχής σε οργανωμένο Ταξίδι του Διοργανωτή, του αναλυτικού 
προγράμματος του συγκεκριμένου οργανωμένου ταξιδίου και του ενημερωτικού  
δελτίου, τα οποία   αποτελούν  αναπόσπαστο  τμήμα, της σύμβασης αυτής.  
Ο    πελάτης    δηλώνει    ρητά    και     ανεπιφύλακτα,    ότι      διάβασε    πολύ  προσεκτικά   και 
κατανόησε     το      πρόγραμμα,     τους     Γενικούς    Όρους     Συμμετοχής,    το    ενημερωτικό  
δελτίο  της  εκδρομής, της  ΘΥΑΜΙΣ ΤΟΥΡΣ Α.T.M.Ε. και  ότι ενημερώθηκε με απόλυτη  ακρίβεια  
και  σαφήνεια  για τα παραπάνω. 
 

 
        O ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ                                                                Ο ΠΕΛΑΤΗΣ 

 
       ΘΥΑΜΙΣ  ΤΟΥΡΣ Α.T.M.Ε.                                            ……………………………………………..  
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