Στο πρόγραμμα αυτό θα δείτε μοναδικές τοποθεσίες, γραφικές
μεσαιωνικές πόλεις, τα υπέροχα σπήλαια Ποστόινα, τις λίμνες
Πλίτβιτσε (μνημείο παγκοσμιας κληρονομιάς της UNESCO), την
Τεργέστη, την υπέροχη Λουμπλιάνα, την πόλη-νησί Τρογκίρ και
το φημισμένο Σπλιτ. Οι πτήσεις που προγραμματίσαμε προς Ριέκα
και επιστροφή από Σπλίτ είναι ειδικά σχεδιασμένες για αυτό το
πρόγραμμα ώστε να μην διανύσετε περιττά χλμ. Καλό σας ταξίδι!

1n ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΡΙΕΚΑ - ΟΠΑΤΙΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’. Έλεγχος και πτήση για τη γραφική
Ριέκα. Άφιξη στην πανέμορφη πόλη της Αδριατικής. Παίρνοντας την πρώτη
γεύση του ταξιδιού που μόλις ξεκίνησε, θα ξεκινήσουμε με περιήγηση στην
κοσμοπολίτικη λουτρόπολη ΟΠΑΤΙΑ που είναι κτισμένη στο βορειοανατολικό
άκρο της γνωστής, μεγάλης χερσονήσου της Ίστρια και πνιγμένη μέσα σε
κήπους κυρίως από ροδοδάφνες και μπουκαβίλιες. Από τα πλέον φημισμένα
τουριστικά θέρετρα η ΟΠΑΤΙΑ όπου τα στενά σοκακια, τα παλιά σπίτια με τις
καμινάδες και η μυρωδιά της μπουκαβίλιας, δίνουν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα.
Δεν είναι τυχαίο οτι φιλοξενούσε πάντα υψηλά ιστάμενους βασιλείς όπως
ο Γκούστα Μέλερ και η Ισιδώρα Ντουκάν. Επιστρέφουμε στο σημαντικότερο
λιμάνι της Κροατίας την Ριέκα που αποπνέει Βενετσιάνικη αρχοντιά και
τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο. Δείπνο και χρόνος ελεύθερος.

Δαλματικές ακτές
Λίμνες Πλίτβιτσε
Λουμπλιάνα
4 ημέρες

Λίμνες Πλίτβιτσε

Οπάτια

2n ημέρα: ΤΕΡΓΕΣΤΗ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΟΣΤΟΪΝΑ - ΛΙΟΥΜΠΛΙΑΝΑ

3n ημέρα: ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ - ΤΡΟΓΚΙΡ - ΣΠΛΙΤ

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για εκδρομή στην Τεργέστη.
Από το μεσογειακό περιβάλλον της Αδριατικής μπαίνεις σε μια πόλη με
μεγαλεπήβολα νεοκλασικού τύπου κτίρια - ιδιοκτησίας πλούσιων εμπόρων
και ναυτικών κυρίως του 19ου αιώνα με πλατείες, θέατρα και μουσεία. Μια
ολοζώντανη πόλη και σήμερα, με το πιο ωραίο κομμάτι της ανάμεσα στις
δύο κεντρικές πλατείες: την Piazza del' Unita και την Piazza della Liberta. Ο
σχεδιασμός της πανέμορφης Piazza del' Unita κοντά στην Corso d' Italia, της
μεγαλύτερης ανοικτού τύπου πλατείας της Ιταλίας στραμμένης προς την
Αδριατική, έγινε το 1878, όταν χτιζόταν ο μεγάλος σιδηροδρομικός σταθμός,
που συνέβαλε κι αυτός απ' τη μεριά του στην οικονομική ανάπτυξη της πόλης.
Είναι η καρδιά της πόλης και τμήμα του Borgo Teresiano, από το όνομα της
αυτοκράτειρας Μαρίας Τερέζας της Αυστρίας, με απίστευτα κτίρια και
ιστορικά καφέ: το Δημαρχείο στο κέντρο, το Palazzo del Governo στη μία
μεριά, το πανέμορφο ξενοδοχείο Duchi d'Aosta και το Palazzo della Regione
στην άλλη. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στην Ποστόινα στις ομορφότερες
σπηλιές που υπάρχουν στον κόσμο με εντυπωσιακούς σταλακτίτες. Η
εξερεύνηση του σπηλαίου του angelus proteus ξεκινά. Επιβιβαζόμαστε σε ειδικά
βαγόνια που μας ταξιδεύουν στο εσωτερικό του σπηλαίου. Προχωρούμε τρία
χιλιόμετρα εσωτερικά, αποβιβαζόμαστε και ακολουθούμε τον ξεναγό μας για
μια εσωτερική ξενάγηση. Η εμπειρία είναι μοναδική. Μην αμελήσετε να ντυθείτε
καλά. Η θερμοκρασία του σπηλαίου είναι 8 βαθμοί Κελσίου. Επόμενη στάση
στην πρωτεύουσα της Σλοβενίας την γραφική Λιουμπλιάνα. Θα περπατήσουμε
κατά μήκος του ποταμού Λιουμπλιάνιτσκα όπου περνάει μέσα από το κέντρο
της πόλης και θα δούμε μεταξύ άλλων τις 3 γέφυρες, το δημαρχείο και το
Κάστρο της Λιουμπλιάνα όπου χρονολογείται από τον 13ο αιώνα. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο, δείπνο και χρόνος στην κοσμοπολίτικη πόλη.

Ύστερα από ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο αναχωρούμε
για μια ιδιαίτερη εμπειρία, το εθνικό πάρκο Πλίτβιτσε. Είναι ένα
φυσικό συγκρότημα από λίμνες σε διαφορετικά υψόμετρα,
με σειρά καταρρακτών όπου τα νερά πέφτουν από τη
μία λίμνη στην άλλη. Πρόκειται για ένα τεράστιο εθνικό
πάρκο, το σημαντικότερο της Κροατίας προστατευόμενο
από την Unesco, με σημαντική χλωρίδα και πανίδα, όπου
σίγουρα θα χρειαστεί να ξοδέψετε μια αρκετό χρόνο για να
περπατήσετε το μεγαλύτερο μέρος του και να ανακαλύψετε
τα μυστικά του. Οι λίμνες στο σύνολο τους είναι δεκαέξι.
Το εντυπωσιακό όμως δεν είναι ο αριθμός τους, άλλα
το γεγονός ότι βρίσκονται σχεδόν όλες σε διαφορετικά
επίπεδα, ενώ επικοινωνούν μεταξύ τους είτε υπόγεια είτε
με καταρράκτες, δημιουργώντας έτσι μια "σκάλα" λιμνών,
σε ένα φυσικό τοπίο με πολύ πλούσια βλάστηση και
εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πανίδα και χλωρίδα. Ένα από τα
πιο όμορφα θαύματα της φύσης που αφήνουν άναυδο τον
επισκέπτη.. στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στο μεσαιωνικό
Τρογκίρ (πόλη-νησί), χαρακτηρισμένο από την UNESCO ως
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Το τουριστικό θέρετρο
Τρογκίρ χτίστηκε στις αρχές του 3ου αιώνα και ενώνεται
με την ξηρά με μια ωραία γέφυρα. Διαθέτει πλούσια ιστορία,
θεωρείται πνευματικό κέντρο της Δαλματίας καθώς και
ένας δημοφιλής παραθεριστικός προορισμός με άριστη
τουριστική υποδομή. Αργά το απόγευμα θα τακτοποιηθούμε
στο ξενοδοχείο.

4n ημέρα: ΣΠΛΙΤ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Λουμπλιάνα

Πρόγευμα περιήγηση στο Σπλίτ, το μεγαλύτερο τουριστικό
θέρετρο της Δαλματίας. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης
της πόλης, θα επισκεφθούμε το περίφημο ανάκτορο σε
σχήμα ρωμαϊκού κάστρου του Αυτοκράτορα Διοκλητιανού,
τον Καθεδρικό Ναό που στεγάζεται στο παλιό οκτάγωνο,
το γοτθικό Δημαρχείο και τον αναγεννησιακό πύργο του
Ρολογιού. Χρόνος ελεύθερος στην πανέμορφη προκυμαία
της πόλης, τη διάσημη Ριβα. Χρόνος ελεύθερος και μεταφορά
στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.
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1n ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ - ΤΡΟΓΚΙΡ - ΣΠΛΙΤ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’. Έλεγχος και πτήση για
Ντουμπρόβνικ. Άφιξη και αναχώρηση για το Σπλιτ. Μετά από μια φανταστική
διαδρομή κατά μήκος των δαντελωτών δαλματικών ακτών, άφιξη στο
Σπλιτ, τη μεγαλύτερη πόλη της Δαλματίας και τον αλλοτινό ναύσταθμο
της Γιουγκοσλαβίας. Θα επισκεφθούμε το περίφημο ανάκτορο σε σχήμα
ρωμαϊκού κάστρου του Αυτοκράτορα Διοκλητιανού, τον Καθεδρικό Ναό,
το γοτθικό Δημαρχείο και τον αναγεννησιακό πύργο του Ρολογιού. Χρόνος
ελεύθερος στην πανέμορφη προκυμαία της πόλης, τη διάσημη Ρίβα για καφέ η
φαγητό. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στο μεσαιωνικό Τρογκίρ (πόλη-νησί),
χαρακτηρισμένο από την UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς.
Χτίστηκε στις αρχές του 3ου αιώνα και ενώνεται με την ξηρά με μια ωραία
γέφυρα. Διαθέτει πλούσια ιστορία, καθώς και ένας δημοφιλής παραθεριστικός
προορισμός με άριστη τουριστική υποδομή. Μεταφορά στο ξενοδοχείο,
δείπνο και διανυκτέρευση.

Ντουμπρόβνικ

2n ημέρα: ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τις Λίμνες Πλίτβιτσε, ένα θαύμα
της φύσης, ένας εθνικός δρυμός απερίγραπτης ομορφιάς, που το 1979
ανακηρύχθηκε από την UNESCO
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς.Ανάμεσα σε βρύα και άλγες, δεκαέξι λίμνες, πλούσιες σε
ορυκτά, βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα ανάμεσα σε καταρράκτες και
ποτάμια. Μια παλέτα χρωμάτων σε όλους τους τόνους του τιρκουάζ και
του γαλαζοπράσινου που καλύπτει περίπου 2 τ. χλμ. Χρόνος ελεύθερος για
πεζοπορία και για να απαθανατίσετε το πανέμορφο τοπίο. Αργά το απόγευμα
επιστροφή στο ξενοδοχείο.

Δαλματία
Λίμνες Πλίτβιτσε

3n ημέρα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΜΟΣΤΑΡ - BLAGAJ - ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη που μας θυμίζει πόσο κοντά
στην κεντρική Ευρώπη έφτασε η Οθωμανική Αυτοκρατορία το περίφημο
Μόσταρ, την πόλη που έμβλημά της έχει το μεγαλύτερο τοξωτό γεφύρι,
κατασκευασμένο έπειτα από εντολή του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπή. Μια
πόλη , με έντονα τα σημάδια του πολέμου που στιγμάτισε τη χώρα αυτή, στο
τέλος του 20ου αιώνα . Το Μόσταρ της Βοσνίας , δίνει στον επισκέπτη να
αντιληφθεί τις διαφορές που χώριζαν αυτά τα κράτη , όταν απάρτιζαν την
ενιαία Γιουγκοσλαβία. Αφήνοντας πίσω , τις επιρροές των Φράγκων και των
Ενετών , έρχεται σε επαφή με τα ίχνη των Οθωμανών , που τόσο έντονα
διαφαίνονται στα σοκάκια της πόλης , στα παζάρια της , στα χαμάμ και
στις ανατολίτικες οσμές της. Μια αίσθηση διαφορετική, με την Ανατολή και
τη Δύση χαραγμένες στις όχθες του ποταμού Νερέτβα. Θα δούμε επίσης
το περίφημο Blagaj όπου θα θαυμάσουμε ένα υπέροχο τοπίο στις πηγές
του ποταμού Buna. Συνεχίζουμε για το Ντουμπρόβνικ και το ξενοδοχείο
μας. Μετά το δείπνο η βόλτα στην παλιά πόλη, κρύβει τη χάραξη ενός νέου
‘’θεωρητικού’’ χάρτη μεταξύ Ευρώπης και Βαλκανίων.

5 ημέρες

4n ημέρα: ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και περιήγηση στην πανέμορφη πόλη του
Ντουμπρόβνικ που έχει χαρακτηριστεί το διαμάντι της Αδριατικής. Η
πανοραμική θέα της Παλιάς πόλης ξαφνιάζει με την βενετσιάνικη ομορφιά ,
περιτριγυρισμένη από τείχη, κάστρα και πύργους. Θα έχουμε επίσκεψη στο
ιστορικό κέντρο του Ντουμπρόβνικ, όπου θα θαυμάσουμε το Φραγκισκάνικο
Μοναστήρι, τον Καθεδρικό Ναό, το παλιό λιμάνι και την εκκλησία του
Αγ. Βλάσιου, προστάτη της πόλης, αξιοθέατα που αποτελούν σπάνια
ταξιδιωτική εμπειρία . Στη συνέχεια, ελεύθερος χρόνος για να περιπλανηθείτε
στα μεσαιωνικά στενά ή να απολαύσετε τον κεντρικό πεζόδρομο. Θα
επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο για δείπνο, ξεκούραση και το βράδυ με την
καθοδήγηση του συνοδού σας θα απολάυσετε τα φωταγωγημένα αξιοθέατα
της πόλης και θα έχετε χρόνο στα νυχτερινά μαγαζιά που συχνάζουν οι
ντόπιοι.

Λίμνες Πλίτβιτσε

5n ημέρα: ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ - ΚΟΤΟΡ - ΜΠΟΥΤΒΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Την τελευταία σας ημέρα μπορείτε να την αφιερώσετε στην υπέροχη πόλη
του Ντουμπρόβνικ ή να ακολουθήσετε την εκδρομή στο Μαυροβούνιο.
Διασχίζοντας το νοτιότερο φιόρδ της Ευρώπης και βλέποντας την ομορφιά
με την οποία προίκισε η φύση τη μικρή αυτή χώρα θα θαυμάσουμε το
Πέραστ, μια βυζαντινή κληρονομιά, με έντονα τα σημάδια του Μεσαίωνα
και τα δύο νησάκια που το περιβάλλουν. Στη συνέχεια, άφιξη στο Κοτόρ ένα
μνημείο πολιτισμού της Unesco, με Βυζαντινές και Βενετσιάνικες επιρροές.
Μία πόλη που μάς θυμίζει πόσο μακριά έφτασε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία,
πόσο αναπτύχθηκε οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά στα χρόνια της ακμής
της. Κατόπιν, επίσκεψη σε μια από τις παλαιότερες πόλεις της Αδριατικής
(3500ετών) την γραφική Μπούτβα, γνωστή για τις υπέροχες ακτές και την
κοσμοπολίτικη ζωή, μια πόλη με έντονο Ελληνικό, Ρωμαϊκό και Βενετσιάνικο
στοιχείο. Η βόλτα στα μεσαιωνικά στενά της πόλης δίνει στον επισκέπτη
την αίσθηση ότι μεταφέρεται σε μια άλλη εποχή βλέποντας τα τείχη να
την περιβάλλουν, τα φρούρια να την αγκαλιάζουν και τις εκκλησιές να την
προστατεύουν. Επιστροφή στο Ντουμπρόβνικ για την πτήση επιστροφής.

KATARINA 4* - SPLIT
Βρίσκεται στην περιοχή Dugopolje στα προάστια του Σπλιτ και
παρέχει όλες τις σύγχρονες ανέσεις ενός ξενοδοχείου 4*. Διαθέτει
εστιατόριο με διεθνή κουζίνα, μπαρ, εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα,
κέντρο ευεξίας και spa, αίθουσες συνεδριάσεων και εκδηλώσεων,
και ιδιωτικό χώρο στάθμευσης. Τα ευρύχωρα δωμάτιά του διαθέτουν
κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο, θυρίδα ασφαλέιας,
minibar, στεγνωτήρα μαλλιών και ασύρμαστη πρόσβαση στο internet.

ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ - ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ
Ημέρες

Αναχ.

Ξενοδοχεία

26/10
4

*

Τιμή σε
δίκλινο

Ριέκα : BONAVIA 4*

Τιμή
παιδιού

375

Σπλιτ : KATARINA 4*

Φόροι
Αερ. &
επίναυλοι

Tιμή
Μονοκ.

185

495

Σελ 12

Αερ. Εταιρία

ΑSTRA AIRLINES
ΘΕΣ - ΡΙΕΚΑ AZI 534: 09.00 - 10.00
ΣΠΛΙΤ - ΘΕΣ ΑZI 535: 23.30 - 02.20

145

Περιλαμβάνονται 1χειραποσκευή έως 8κ &
1αποσκευή έως 15κ ανά άτομο

Στα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται ημιδιατροφή καθημερινά.

ΔΑΛΜΑΤΙΑ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ
Ημέρες

5

Τιμή
σε δίκλινο

Αναχ.

Ξενοδοχείο

25/10

Ντουμπρόβνικ :
GRAND PARK 4*

*

Σπλιτ :
KATARINA 4*

Τιμή
παιδιού

Tιμή
Μονοκ.

Σελ 13

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Φόροι Αερ.
& επίναυλοι

Αερ. Εταιρία

ΑSTRA AIRLINES
385

195

510

ΘΕΣ-PODGIRICA AZI 572: 10.30 - 11.00
ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΘΕΣ AZI 571: 20.20 - 22.50

145

Περιλαμβάνονται 1χειραποσκευή έως 8κ & 1αποσκευή
έως 15κ ανά άτομο

Τα ξενοδοχεία περιλαμβάνουν ημιδιατροφή καθημερινά.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ:
ΒΟΛΟ, ΛΑΡΙΣΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΒΑΛΑ, ΣΕΡΡΕΣ, ΚΟΖΑΝΗ, ΒΕΡΟΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ / ΑΠΟ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 15Ε ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ / ΔΙΑΔΡΟΜΗ
Στις εκδρομές περιλαμβάνονται:
Αεροπορικές εκδρομές:

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, 3. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο, 4. Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, 5. Έμπειρο αρχηγό συνοδό του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων & θεαμάτων, βαπορέτα - πλοιάρια, δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν) και ότι αναφέρεται στο
πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ

1. Οι τιμές σε δίκλινο αφορούν ενήλικα και είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο. Οι τιμές για το παιδί αναφέρονται σε διαμονή παιδιού 2-12ετών (εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά) σε δίκλινο δωμάτιο γονέων. Επιβάρυνση μονοκλίνου 35% στην τιμή ενήλικα σε δίκλινο, εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά. Βρέφος εως 2ετών ταξιδευει ως infant
και πληρώνει 10% της αξίας της εκδρομής.Περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 2. Στις αεροπορικές εκδρομές στη στήλη «φόροι» αναγράφονται οι φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι
καυσίμου, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στην τιμή. Προσοχή στα ταξίδια με Ryanair / Easy Jet / Smart wings κ.τ.λ στις σημειώσεις που αναφέρονται στις χειραποσκευές
αποσκευές. Οι τιμές των πακέτων με Low Cost εταιρίες δύναται να μεταβληθούν την ώρα της κράτησης. Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους συμμετοχής καθώς και την
πολιτική των αποσκευών των low cost αεροπορικών εταιριών. 3. Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας πτυσσόμενης κλίνης. 4. Το γραφείο έχει το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που αναφέρεται στο πρόγραμμα με άλλο της ίδιας κατηγορίας. 5. Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους γενικούς όρους συμμετοχής που
αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου των προγραμμάτων.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
4ΗΜ - 12ε

5ΗΜ - 14ε

6ΗΜ - 16ε

7ΗΜ - 20ε

8ΗΜ - 23ε

9ΗΜ - 28ε

Το πάρκινκ βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και υπάρχει δωρεάν μεταφορά προς/από την είσοδο των αναχωρήσεων/αφίξεων. Είναι φυλασσόμενο 24ώρες και προσφέρει επισκευή μικροβλαβών λόγω ακινησίας (π.χ. μπαταρία) έτσι ώστε να είναι σε θέση το όχημά σας να φύγει άμεσα.

