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ΠΤΗΣΕΙΣ 

Αναχωρήσεις: 
Κάθε μέρα 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΗΣΗΣ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

(ΑΠΟ-ΠΡΟΣ) 

ΩΡΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 
ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ 

TK1844   ΑΘΗΝΑ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 06:10 08:50 

TK 070   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΗ – ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 13:10 19:40 

TK 071   ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΗ 21:50 16:20 +1 

TK1845 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΗ – ΑΘΗΝΑ 20:40 00:55 +1 

 
 
 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΤΗΣΗΣ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

(ΑΠΟ-ΠΡΟΣ) 

ΩΡΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 
ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ 

QR 208 ΑΘΗΝΑ – ΝΤΟΧΑ 19:25  00:30   

QR 818 ΝΤΟΧΑ – ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 02:00  14:30   

QR 815 ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ – ΝΤΟΧΑ 00:50  05:20 

QR 203 ΝΤΟΧΑ – ΑΘΗΝΑ 07:55  11:50   

 
Σημειώσεις για τις πτήσεις  
H τιμή βασίζεται σε οικονομικό αεροπορικό ναύλο, που μπορεί να μην είναι διαθέσιμος την ημέρα 
της αναχώρησης, που επιθυμείτε. Γιαυτό το λόγο προτείνουμε να σχεδιάσετε έγκαιρα και να είστε 

ευέλικτοι σχετικά με την ημερομηνία πραγματοποίησης του ταξιδιού.  
.  

 

Κατόπιν διαθεσιμότητας κατά την επικύρωση της κράτησης σας.  
 



ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 
Η ΜΑΓΕΥΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ 

Ένας τόπος όπου το παρελθόν έχει διεισδύσει αρμονικά στο παρόν 

 
Η επίσκεψη στο Χονγκ Κονγκ μοιάζει με μια διαδρομή σε κινηματογραφικό σκηνικό επικού έργου. Οι εικόνες ατέλειωτες 
και οι αντιθέσεις μοναδικές: ξύλινες βάρκες που λικνίζονται στα νερά του λιμανιού πλάι στα υπερωκεάνια, φθαρμένα 
σπίτια δίπλα σε υπερσύγχρονους ουρανοξύστες, παραμελημένα δρομάκια πίσω από πολυτελή ξενοδοχεία, γέροντες 
Κινέζοι που σπρώχνουν τα καρότσια τους με τις Rolls-Royce να τους προσπερνούν, μικροπωλητές που πουλούν μπουτάκια 
κοτόπουλο, αποξηραμένες σουπιές και καλαμάρια ενώ ταυτόχρονα μιλάνε στο κινητό τους.  
Ουσιαστικά, αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό χαρακτηριστικό της πόλης. Η παράλληλη συνύπαρξη διαφορετικών 
στοιχείων και ο συνδυασμός του εξωτικού με τις τεχνολογικές εξελίξεις.  
Όπου και να γυρίσει κανείς το βλέμμα του θα δει ουρανοξύστες. Παλιά τραμ διασχίζουν τους δρόμους, ενώ κάτω από το 
έδαφος λειτουργεί ένα από τα πιο προηγμένα μετρό του κόσμου. Εδώ υπάρχουν μερικά από τα πιο εκλεκτά εστιατόρια 
στον κόσμο, αλλά και σε κάθε γωνιά στήνονται τα dai pai dong - υπαίθρια κιόσκια με φαγητό.  
Στο Χονγκ Κονγκ βρίσκονται κάποια από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα του κόσμου, αλλά οι ζωντανές υπαίθριες αγορές 
υπάρχουν σε κάθε σημείο της πόλης και δεν παύουν να σφύζουν από ζωή.  
Έτσι, το ταξίδι στο Χονγκ Κονγκ δίνει στον επισκέπτη τη δυνατότητα να βιώσει την παράδοση της Κινεζικής αυτής πόλης 
δίχως να χάνει τις ανέσεις "δυτικού τύπου".  
Ένα καλειδοσκόπιο όπου εναλλάσσονται η Ανατολή με τη Δύση, ο πλούτος με τη φτώχεια, ο ρεαλισμός με τη 
δεισιδαιμονία, αυτό είναι το Χονγκ Κονγκ. 
 

ΕΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
 

Από την πρώτη στιγμή που θα βρεθείτε στο Χονγκ Κονγκ θα νοιώσετε τον παλμό, την ένταση και το ρυθμό της πόλης. 
 

Μην παραλείψετε να διασκεδάσετε στο νησί του Χονγκ Κονγκ στην περιοχή Lan Kwai Fong, που είναι το κέντρο της 
νυχτερινής ζωής της πόλης, γεμάτο εστιατόρια, μπαρ και κέντρα ψυχαγωγίας. Οι γειτονικοί δρόμοι D’ Aguilar και 
Wyndham επίσης σφύζουν από ζωή. Δεν είναι Ασία εδώ. Θυμίζει διασκέδαση σε Ελληνικά νησιά ή σε elegant Ευρωπαϊκές 
πόλεις. Αυτό είναι το Χονγκ Κονγκ. Δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο διασκέδασης στην υπόλοιπη Ασία. Όπως έχει δικιές 
του "σχολές design", έτσι έχει και δικιές του "σχολές διασκέδασης".  

 
Στο Κοουλούν διασκεδάστε σε εστιατόρια-μπαρ που δεν υπάρχουν ούτε στη Νέα Υόρκη, έχοντας στα πόδια σας τις 
κορυφές πανύψηλων ουρανοξυστών - ίσως στα πιο ψηλά σημεία που έχετε ποτέ βρεθεί - με μουσική και service που δεν 
φαντάζεστε πως υπάρχει, δοκιμάζοντας υψηλής ποιότητας γιαπωνέζικη κουζίνα και ακούγοντας μουσική αγγέλων.  
Στο Κοουλούν επισκεφθείτε τη νυχτερινή αγορά του δρόμου Τζόρνταν και γευθείτε θαλασσινές λιχουδιές στο Κβο Τονγκ.  

 

  



Το Ξενοδοχείο μας 
InterContinental Grand Stanford Hong Kong 5* 

Tο InterContinental Grand Stanford Hong 

Kong βρίσκεται σε μια προνομιακή 

τοποθεσία, στο καλύτερο σημείο του 

Κοουλούν, μπροστά στην προκυμαία του 

λιμανιού Victoria Harbour, και προσφέρει 

γυμναστήριο και όμορφα δωμάτια με 

κλασική επίπλωση και πανοραμική θέα 

στον ορίζοντα της πόλης. 

Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε βολική 

τοποθεσία, στη συνοικία Tsim Sha Tsui 

East, όπου υπάρχουν δυνατότητες για ψυχαγωγία. Παρέχει δωρεάν υπηρεσία 

μεταφοράς προς τις λεωφόρους Nathan και Canton. 

Τα ευρύχωρα δωμάτια του Grand Stanford διαθέτουν μεγάλα παράθυρα με εκπληκτική 

θέα στο λιμάνι ή στην πόλη, τηλεόραση με καλωδιακά κανάλια και θυρίδα ασφαλείας. 

Το πολυτελές μπάνιο είναι εξοπλισμένο με στεγνωτήρα μαλλιών. 

Οι επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν το 

απόγευμα στην πισίνα του τελευταίου 

ορόφου με τις ξαπλώστρες. Το φιλικό 

προσωπικό φροντίζει για τις ταξιδιωτικές 

σας ανάγκες, για μεγαλύτερη άνεση. 

Ξεκινήστε τη μέρα σας με πλούσιο διεθνή 

μπουφέ πρωινού στο Café on M. Τα 

βραβευμένα εστιατόρια περιλαμβάνουν το 

Theo Mistral by Theo Randall με ιταλικές 

σπεσιαλιτέ και το Hoi King Heen με 

καντονέζικες γεύσεις. 

Αυτό είναι το αγαπημένο μέρος των 

επισκεπτών μας στον προορισμό Χονγκ 

Κονγκ . 

  



Ημέρα 1: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 
 

* * * * 
 

Ημέρα 2: ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ  

Το Χονγκ Κονγκ είναι ένας τόπος, όπου το παρελθόν 

έχει διεισδύσει αρμονικά στο παρόν. Ξύλινες βάρκες-

βαπορέτα λικνίζονται στα νερά του λιμανιού πλάι σε 

υπερωκεάνια, φθαρμένα σπίτια δίπλα σε 

υπερσύγχρονους ουρανοξύστες, παραμελημένα 

δρομάκια πίσω από πολυτελή ξενοδοχεία. 

Ουσιαστικά, αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό 

χαρακτηριστικό της πόλης. Η παράλληλη συνύπαρξη 

διαφορετικών φαινομενικά στοιχείων και ο 

συνδυασμός του εξωτικού με τις τεχνολογικές 

εξελίξεις. Όπου και να γυρίσεις το βλέμμα υπάρχουν 

ουρανοξύστες. Ιστορικά τραμ διασχίζουν τους 

δρόμους, ενώ κάτω από το έδαφος λειτουργεί ένα 

από τα πιο προηγμένα μετρό του κόσμου. Στο Χονγκ 

Κονγκ βρίσκονται μερικά από τα μεγαλύτερα 

εμπορικά κέντρα στον κόσμο, αλλά οι ζωντανές 

υπαίθριες αγορές δεν παύουν να σφύζουν από ζωή 

και υπάρχουν σε κάθε σημείο της πόλης. Έτσι, το 

ταξίδι στο Χονγκ Κονγκ δίνει τη δυνατότητα στον 

επισκέπτη να βιώσει την παράδοση μιας κινεζικής 

πόλης δίχως να χάνει τις "δυτικού τύπου" ανέσεις. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Απόγευμα ελεύθερο 

στο μεθυστικό, πολύβουο, πολύχρωμο μέρος του 

κόσμου. Περπατήστε στην εμπορική λεωφόρο Νάθαν 

Ρόουντ, κάντε μια βόλτα στην προκυμαία με τη 

συναρπαστική θέα των ουρανοξυστών, όπου 

δεσπόζει ο "Πύργος του Διεθνούς Εμπορίου", 

παρατηρείστε στο περίφημο πάρκο της Καουλούν τα 

ροζ φλαμίνγκος στην μικρή λίμνη τους, ή τον κήπο με 

τις πεταλούδες. Επισκεφτείτε το Μουσείο Ιστορίας ή 

το Μουσείο Διαστήματος. Διανυκτέρευση.  

 
 

3η ΗΜΕΡΑ: ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ (Ξενάγηση) 

Το Χονγκ Κονγκ, το "λιμάνι των αρωμάτων", η "Νέα Υόρκη της Ανατολής", συνεχίζει να είναι μια από τις πιο εντυπωσιακές 

μητροπόλεις του κόσμου. Ένα καλειδοσκόπιο όπου εναλλάσσονται η Ανατολή με τη Δύση, ο πλούτος με τη φτώχεια, ο 

ρεαλισμός με τη δεισιδαιμονία. Αποτέλεσε Βρετανική αποικία από τα μέσα του 19ου αι. μέχρι το 1997 που επεστράφη στην 

Κίνα. Στο πλαίσιο "ένα κράτος, δύο συστήματα" παραμένει ένας συναρπαστικός τουριστικός πόλος, σαν μια "Τσάιναταουν", 

η μεγαλύτερη του κόσμου. Κατά την περιήγησή μας στην πόλη θα περάσουμε το υποθαλάσσιο τούνελ για την πρωτεύουσα 

Βικτόρια. Θα σταθούμε στο λόφο Βικτόρια με την πανοραμική θέα των ουρανοξυστών του νησιού και του λιμανιού του. 

Το Χονγκ Κονγκ είναι στα πόδια μας, η Καουλούν απέναντι μας. Στην συνέχεια θα κάνουμε στάση στην ακτή Αμπερντίν και 

στην ακτή Ρέπαλς, με τον πιο παράδοξο Βουδιστικό Ναό κτισμένο στην άμμο, με αμέτρητα αγάλματα του Βούδα και 

μορφές της κινέζικης μυθολογίας. Μην παραλείψετε να φωτογραφηθείτε κάτω από την κόκκινη γέφυρα της καλοτυχίας, 

να χαδέψετε τον θεό του πλούτου με ένα χαρτονόμισμα στο χέρι, όπως κάνουν εδώ όλοι οι προληπτικοί Ασιάτες 

επισκέπτες. Το βράδυ σας προτείνουμε ένα ποτό στο μπαρ του ξενοδοχείου Peninsula. Διανυκτέρευση. 

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 



4Η , 5η ΗΜΕΡΑ: ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 
Ελεύθερες ημέρες στο Χόνγκ Κόνγκ 

Προτεινόμενες εκδρομές 

ΩΚΕΑΝΙΟ ΠΑΡΚΟ 

Δεν μπορείτε να πάτε στο Χονγκ Κονγκ χωρίς να επισκεφθείτε το Ωκεάνιο Πάρκο, ένα σύμπλεγμα 
εγκαταστάσεων στο νοτιοανατολικό κομμάτι του νησιού, μοναδικό στον κόσμο. Περιλαμβάνει ενυδρεία, σόου 
με δελφίνια και φάλαινες, roller coaster, νεροτσουλήθρες και το μουσείο – πόλη που μας γυρίζει πίσω στη ζωή 
της αρχαίας Κίνας.  

ΝΗΣΑΚΙΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ  

Ήσυχους ρυθμούς όμως θα βρείτε και στα κοντινά νησάκια του Χονγκ Κονγκ, τα Τσέουνγκ Τσάο, Λάμμα και 
Λαντάου που αξίζει να επισκεφθείτε. 

ΠΑΡΚΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ DISNEYLAND  

Επισκεφθείτε την ανατολίτικη έκδοση της Disneyland, σε ένα απόλυτα οργανωμένο πάρκο.  

 6η ημέρα: 
 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΑΚΑΟ ΜΕ ΦΕΡΥ ΑΠΟ ΤΟ 

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 

  



Για την σημερινή ημέρα προτείνουμε μια ημερήσια εκδρομή στο Μακάο. 
 

MAKAO 
TO ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΜΙΑ ΠΙΝΕΛΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ 

 

Το Μακάο (ή Μακάου), ένα άλλοτε υπερπόντιο εδαφικό διαμέρισμα της Πορτογαλίας, βρίσκεται στις νότιες ακτές 
της Κίνας απέναντι από το Χονγκ Κονγκ. Οι Κινέζοι απόγονοι των πρώτων ψαράδων, με τη βοήθεια των ναυτικών από 
τη Λισαβώνα, οικοδόμησαν τη μυθική πόλη του Μακάο.  
Καθολικοί ναοί μπλέκονται με βουδιστικές παγόδες, δημιουργώντας ένα εξωτικό μείγμα που γίνεται ακόμη πιο 
ιδιότυπο με την ύπαρξη γιγαντιαίων καζίνο τύπου Λας Βέγκας. Το Μακάο είναι ένα από τα μικρότερα μέρη στον 
κόσμο, με έκταση 28,6 τετραγωνικά χιλιόμετρα και 520.000 κατοίκους.  
Η πρώην Πορτογαλική αποικία πέρασε στην κυριότητα της Κίνας το Δεκέμβριο του 1999 και αποτελεί την Ασιατική 
απάντηση στο Λας Βέγκας.  
Με τα καζίνο να απαγορεύονται στην Κίνα και στο Χονγκ Κονγκ, το Μακάο αποτελεί τον πόλο έλξης για τους Κινέζους 
και τους κατοίκους της Νοτιοανατολικής Ασίας και σύντομα θα ξεπερνά κατά πολύ σε κέρδη το Λας Βέγκας. Ήδη εδώ 
λειτουργούν 27 καζίνο! 
 

Ξενάγηση  
 

Στο Μακάο βλέπουμε την υποδειγματική συνύπαρξη 
ανθρώπων διαφορετικών νοοτροπιών, μια και για πολλά 
χρόνια συνυπήρχαν η κινέζικη και η δυτική πολιτισμική 
αντίληψη, έχοντας δημιουργήσει μια εξαιρετική ποικιλία 
αρχιτεκτονημάτων. 
Θα δούμε τα ωραιότερα αξιοθέατα και τα καλύτερα 
σημεία της πόλης η ιστορική πύλη Barrier, τα ερείπια του 
ναού του Αγίου Παύλου, οι εξαιρετικά εντυπωσιακοί 
κινεζικοί ναοί με τα ιδιαίτερα κεριά και τις μυρωδιές από 
τα sticks, το θέατρο Dom Pedro και οι παλιές συνοικίες - 
χριστιανική και κινεζική. 
 

Καζίνο  
Δεν γίνεται όμως να βρίσκεται κανείς στο Μακάο και να 
μην επισκεφθεί κάποιο από τα καζίνο του.    
 

Προτεινόμενες βόλτες στο Μακάο  
Βόλτες στο Μακάο  

Μπορείτε να ανεβείτε στους μικρούς λόφους με την 
πανοραμική θέα, να δείτε τα μοντέρνα κτίρια της πόλης, 
να επισκεφθείτε το εμπορικό σύμπλεγμα και θεματικό 
πάρκο Fisherman's Wharf, να κάνετε βόλτα σε πάρκα, 
κήπους, ωραίους πεζόδρομους και καφέ.  
Μια βόλτα σε μία από τις γέφυρες που ενώνουν το 
Μακάο με την Τάιπα θα σας αποζημιώσει με την 
εξαιρετική θέα. Στην Τάιπα αξίζει να δείτε την ιδιαίτερα 
καλοδιατηρημένη πορτογαλική συνοικία. 
 

Πύργος του Μακάο  
Μπορείτε να επισκεφθείτε τον εντυπωσιακό πύργο του 
Μακάο, πιείτε καφέ απολαμβάνοντας την καταπληκτική 
θέα και, και αν είστε τυχεροί, θα παρακολουθήσετε 
bungee jumping. 
 

  



7η ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ  
 

Ολόκληρη η ημέρα ελεύθερη στο Χόνγκ Κόνγκ. Το βράδυ αναχώρηση για την Αθήνα. Αφήνουμε τα δωμάτιά μας 
(check out ) στις 12:00. 
 

8η ΗΜΕΡΑ 
 Άφιξη στην Αθήνα  

 

 
Τιμή εκδρομής: 

 

Αν οι μεταφορές και ξενάγηση γίνουν μαζί με άλλους τουρίστες 
Σε αυτήν την περίπτωση θα γίνουν στάσεις και σε άλλα ξενοδοχεία για να παραλάβει ή αποβιβάσει το πουλμανάκι 
και άλλους συμμετέχοντες στις υπηρεσίες αυτές.  
 

Για τις περιόδους: 1/7/2021 – 9/9/2021 & 21/11/2021 – 23/12 & 16/1/2022 – 1/2/2022 & 5/2/2022 – 

29/02/20222 

Τιμή: 1199 € το άτομο σε δίκλινο  

 

Για τις περιόδους: 10/9/2021 – 31/10/2021 & 24/12/2021 – 30/12/2021   

Τιμή: 1259 € το άτομο σε δίκλινο  

Η διανυκτέρευση την 31/12 κοστίζει: 141 € το άτομο 

 

Για τις περιόδους: 1/1/2022 – 15/1/2022 & 2/2/2022 – 29/02/2022   

Τιμή: 1365 € το άτομο σε δίκλινο  

  

Αν επιλέξετε ιδιωτικές μεταφορές και ιδιωτική ξενάγηση στο Χόνγκ Κόνγκ 

 

Θα πρέπει να προσθέσετε 200 € το άτομο στις παραπάνω τιμές  

 

 

Περιλαμβάνονται: 

 

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσεις  

• 5 διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Intercontinental Grand Stanford  5* στη καρδιά του Κοουλούν 

• Πρωινό καθημερινά  

• Ξενάγηση στο Χόνγκ Κόνγκ  

• Φόροι αεροδρομίων 

 
Κόστος ημερήσιας εκδρομής στο Μακάο μαζί με άλλους τουρίστες (Ισχύουν και εδώ οι στάσεις σε διάφορα ξενοδοχεία για 

επιβίβαση/αποβίβαση) 

€175 το άτομο σε δίκλινο, περιλαμβάνεται και το φέρυ Χόνγκ Κόνγκ – Μακάο – Χονγκ Κόνγκ και ελαφρύ μεσημεριανό στο 

Μακάο 

 

Ιδιωτική εκδρομή στο Μακάο  

€355 το άτομο σε δίκλινο, περιλαμβάνεται το φέρυ Χόνγκ Κόνγκ – Μακάο – Χονγκ Κόνγκ και ελαφρύ μεσημεριανό στο 

Μακάο 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Ταυτότητα ταξιδιού 
 
Το ταξίδι αυτό δεν είναι ομαδικό, που σημαίνει ότι δεν έχει Έλληνα αρχηγό. Η ξεναγήσεις θα γίνονται στα 
Αγγλικά. Υπάρχει η επιλογή είτε να συμμετέχετε σε μεταφορές και ξεναγήσεις μαζί με άλλους ταξιδιώτες 
ή οι ξεναγήσεις και οι μεταφορές να γίνουν ιδιωτικά μόνο για εσάς. Το Versus travel έχει πραγματοποιήσει 
την κράτηση των αεροπορικών εισιτηρίων, των ξενοδοχείων, των μεταφορών και των επισκέψεων που 
περιλαμβάνονται στον ανωτέρω αναλυτικό πρόγραμμα. 
Αναλυτικός φάκελος με όλες τις οδηγίες και τα απαιτούμενα έγγραφα θα σας δοθεί πριν την αναχώρηση 
σας

Επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλεια η οποία καλύπτει τους ταξιδιώτες 
του Versus travel 

 
Στην τιμή περιλαμβάνεται ειδική ταξιδιωτική ασφάλεια με την οποία το Versus travel έχει καλύψει τους 
ταξιδιώτες του. Ζητείστε τις ειδικές καλύψεις για την ασφάλεια προκαταβολής, ατύχημα, απώλεια 
αποσκευών κτλ. Δεν περιλαμβάνει περιπτώσεις COVID-19, εκτός από τα σημεία, που αλλιώς αναφέρεται. 
. 

 

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ-ΜΑΚΑΟ 


