Λίγα λόγια για εμάς…
Ταξιδεύοντας σε μια όμορφη γωνιά της πατρίδας μας το 2012, γεννήθηκε η ιδέα της
δημιουργίας ενός νέου τουριστικού γραφείου που θα προσφέρει σε όλους εσάς κάτι
διαφορετικό…
Με έδρα την πόλη που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε, τον Πειραιά, υλοποιήσαμε την ιδέα αυτή
και δημιουργήσαμε το Τουριστικό Γραφείο Dodoni travel.
Αποστολή μας είναι να σας παρέχουμε τις πιο αποτελεσματικές και ολοκληρωμένες
τουριστικές υπηρεσίες, έτσι ώστε να απολαύσετε την εμπειρία της ζωής σας συναρπαστικά,
άνετα και χωρίς έγνοιες.
Πρωταρχικός μας σκοπός να ετοιμάζουμε εμείς προσωπικά τις εκδρομές και τα ταξίδια που
σας προτείνουμε με γνώμονα τις δικές μας γνώσεις και εμπειρίες και να ανταποκρινόμαστε
στις προσωπικές σας ανάγκες και ιδιαιτερότητες.

Ολοκληρώνοντας την πρώτη μας 5ετία, κάναμε ένα βήμα περαιτέρω και αναπτύξαμε τον τομέα
των μεταφορών αποκτώντας τουριστικό λεωφορείο 50 θέσεων ενώ παράλληλα έως σήμερα
έχουμε αναπτύξει ένα αξιόλογο δίκτυο συνεργατών εξυπηρετώντας την κάθε ανάγκη
μεταφοράς εντός και εκτός Ελλάδος με επαγγελματικά οχήματα από 19 - 84 θέσεων.
Γνωρίστε τις υπηρεσίες μας και ελάτε να σας ταξιδέψουμε εντός και εκτός Ελλάδος…
Καλώς ήρθατε στο Dodoni Travel !!!

Οδικές Τουριστικές Μεταφορές
Επιβατών
Το γραφείο μας πέραν της Άδειας Λειτουργίας Γραφείου Γενικού Τουρισμού που έχει λάβει από τον
ΕΟΤ από την έναρξή του το 2012, συμπληρώνοντας τα 5 χρόνια λειτουργίας το 2017 έλαβε και άδεια
μεταφορικού έργου από την οικεία Περιφέρεια πληρώντας όλες τις νόμιμες προδιαγραφές που
διέπουν την παροχή της υπηρεσίας αυτή εντός και εκτός Ελλάδος.
Παράλληλα οι επαγγελματίες οδηγοί μας έχουν όλα τα νόμιμα παραστατικά που απαιτούνται για να
εκτελούν το έργο της μεταφοράς ενώ μεριμνούμε παράλληλα για όλα όσα απαιτούνται για την ασφαλή
μεταφορά επιβατών κάθε ηλικίας.
Σεβόμαστε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε και επιδιώκουμε το αποτέλεσμα να είναι το επιθυμητό
για όλους μας.
Γινόμαστε αποδέκτες της θετικής σας κριτικής ενώ συνάμα λαμβάνουμε υπόψη μας και τυχόν σχόλιο
που θα βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας.

Μεταφορά μαθητών-σπουδαστών
Αναλαμβάνουμε την καθημερινή ή περιστασιακή (π.χ. επίσκεψη εκτός
σχολείου) μεταφορά μαθητών/σπουδαστών με σύγχρονα τουριστικά
λεωφορεία που πληρούν όλες τις νόμιμες προδιαγραφές για την
μεταφορά με ασφάλεια από και προς το σχολείο.
Η τήρηση των ωρών άφιξης και αναχώρησης στα σημεία προορισμού
καθώς και η τυχόν ανάγκη εξειδικευμένου προσωπικού για τη συνοδεία
μαθητών είναι από τις προτεραιότητές μας.
Κύρια επίσης προτεραιότητά μας είναι οι τακτικοί μηχανολογικοί
έλεγχοι, η ύπαρξη όλων των απαιτούμενων κατά νόμο για την ασφάλεια
οδηγού και επιβατών (πυροσβεστήρας, φαρμακείο κλπ), η ασφαλιστική
κάλυψη και ότι άλλο θεωρείται απαραίτητο για το όχημα και τον οδηγό.

Μεταφορά Πολιτιστικών Συλλόγων, Ενοριών,
ΚΑΠΗ, Αθλητικών Ομάδων
Αναλαμβάνουμε την μεταφορά σε ημερήσιες, απογευματινές ή πολυήμερες
μετακινήσεις ομάδων ατόμων που ανήκουν σε Συλλόγους, Ενορίες, ΚΑΠΗ Δήμων,
αθλητικών ομάδων κλπ.
Με τα λεωφορεία μας από 19 θέσεων και άνω εξασφαλίζεται η ασφαλή και άνετη
μεταφορά των επιβατών κάθε ομάδας σε όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.
Οδηγός και συνοδός φροντίζουν με επαγγελματισμό και ευγένεια για την αρτιότερη
διεκπεραίωση του δρομολογίου έχοντας άψογη συνεργασία.
Κύρια επίσης προτεραιότητά μας είναι οι τακτικοί μηχανολογικοί έλεγχοι, η ύπαρξη
όλων των απαιτούμενων κατά νόμο για την ασφάλεια οδηγού και επιβατών
(πυροσβεστήρας, φαρμακείο κλπ), η ασφαλιστική κάλυψη και ότι άλλο θεωρείται
απαραίτητο για το όχημα και τον οδηγό.

Μεταφορά Πελάτων
Τουριστικών Γραφείων
Αναλαμβάνουμε τη μεταφορά πελατών προγραμματισμένων εκδρομών
και ταξιδιών νόμιμα αδειοδοτημένων τουριστικών γραφείων.
Τα λεωφορεία μας μπορούν να ικανοποιήσουν την όποια υπηρεσία
μεταφοράς χρειαστεί ένα τουριστικό γραφείο παρέχοντας προνομιακές
τιμές.
Η τήρηση των ωρών άφιξης και αναχώρησης στα σημεία προορισμού,
η ευγένεια, η συνεργασία με τους υπεύθυνους του τουριστικού
γραφείου αλλά και η καθαριότητα του οχήματος κατά τη διάρκεια του
ταξιδιού είναι από τις προτεραιότητές μας.

Κύρια επίσης προτεραιότητά μας είναι οι τακτικοί μηχανολογικοί
έλεγχοι, η ύπαρξη όλων των απαιτούμενων κατά νόμο για την ασφάλεια
οδηγού και επιβατών (πυροσβεστήρας, φαρμακείο κλπ), η ασφαλιστική
κάλυψη και ότι άλλο θεωρείται απαραίτητο για το όχημα και τον οδηγό.

Ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό

Ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό

Στοιχεία επικοινωνίας
Εάν θέλετε να μας ρωτήσετε το οτιδήποτε για τις υπηρεσίες μας
ή να συνεργαστείτε μαζί μας παρακαλούμε επικοινωνήστε
καλώντας μας στα τηλέφωνα 210 4123469 (γραφείο)
6936112293 (Βάσση Παναγιώτα - Ιδιοκτήτρια, Τουριστική πράκτορας)
6947777110 (Μήτσιος Αντώνης - Υπεύθυνος Μεταφορικού Έργου)

ή στέλνοντας μήνυμα στο email
info@dodonitravel.gr
Είμαστε στη διάθεσή σας
για να σας εξυπηρετήσουμε

