
Επιχειρηματική Αποστολή στην Νιγηρία, 5-9 Νοεμβρίου 2018 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

 

ΔΙΑΜΟΝΗ 
Σχετικά με τη διαμονή σας, προτείνεται το ξενοδοχείο LAGOS 
CONTINENTAL HOTEL (https://thelagoscontinental.com/). 

Η ειδική γκρουπ τιμή διανυκτέρευσης από 5/11/2018 έως 8/11/2018 είναι 

η εξής:  

  

Standard μονόκλινο με πρωινό (buffet) 70,000 NGN 

Στην τιμή περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε 

περίπου 160€, ανάλογα με την ισοτιμία ευρώ/naira.  

   

Εάν επιθυμείτε να προχωρήσετε σε κράτηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με 

την κ. Ευαγγελία Σαμοΐλη στο 211 1204308, 6932 588158, 

esamoili@norstar.gr. Εναλλακτικά μπορείτε να απευθυνθείτε στο δικό σας 

πρακτορείο.  

  

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

Οι δύο καλύτερες διαδρομές προς και από Λάγος, με την Turkish Airlines και 
την Lufthansa. Προτίμηση δίνεται στις ακόλουθες πτήσεις με την Lufthansa: 

  

 

 

Ημερομηνία 
Αριθμός 
Πτήσης 

      Δρομολόγιο 

Ώρα 
Αναχώρησης –  

Ώρα Άφιξης 

Δευτέρα 5.11 LH 1285 Αθήνα – Φρανκφούρτη 
06:55 – 09:00 
(3ω5λ) 

Δευτέρα 5.11 LH 568     Φρανκφούρτη  - Λάγος 
11:05 – 17:40 
(6ω35λ) 

Πέμπτη 8.11 LH 569     Λάγος -  Φρανκφούρτη 
 23:40 – 06:10 
(6ω30λ) 

Παρασκευή 
9.11 

LH 1278 Φρανκφούρτη  - Αθήνα 
 09:55 – 13:40 
(2ω45λ) 

https://thelagoscontinental.com/
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Τιμή εισιτηρίου Αθήνα – Λάγος– Αθήνα: Το πρακτορείο Norstar μας έχει 
ενημερώσει ότι η τιμή είναι 977€ / άτομο. Στην παραπάνω τιμή 
περιλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίου, οι οποίοι υπόκεινται σε τροποποίηση 
μέχρι τη στιγμή της έκδοσης των εισιτηρίων. Το πρακτορείο βρίσκεται σε 
διερεύνηση  για τιμή γκρουπ και θα σας ενημερώσει κατά την επικοινωνία μαζί 
τους. Για την κράτηση των εισιτηρίων σας μέσω του 
πρακτορείου Norstar παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κ. Ευαγγελία 
Σαμοΐλη. Εναλλακτικά μπορείτε να απευθυνθείτε στο δικό σας πρακτορείο. 

  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδό σας στην Νιγηρία, είναι τα διαβατήρια 

να έχουν εξάμηνη ισχύ από την ημερομηνία έναρξης του ταξιδιού.  Επίσης, 

απαιτείται θεώρηση εισόδου (visa) επίσκεψης. Για τη διευκόλυνσή σας, 

μπορούμε να αναλάβουμε εμείς την έκδοση της βίζας σε συνεργασία με την 

Πρεσβεία της Νιγηρίας στην Ελλάδα. Το κόστος ανέρχεται στα 120€. 

 

Σημαντική σημείωση: Σύμφωνα με το Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό του 

Π.Ο.Υ.,  ο εμβολιασμός για τον κίτρινο πυρετό είναι υποχρεωτικός για όλους 

τους ταξιδιώτες με προορισμό την Νιγηρία. Ο εμβολιασμός στην Ελλάδα γίνεται 

στις Διευθύνσεις Υγείας των Περιφερειών. Για να επιτραπεί η είσοδος στην 

Νιγηρία, ο ταξιδιώτης πρέπει να φέρει το διεθνές πιστοποιητικό υπογεγραμμένο 

και σφραγισμένο από το αρμόδιο κέντρο εμβολιασμού, στο οποίο αναγράφεται 

το εμβόλιο, ο αριθμός της παρτίδας του εμβολίου και η ημερομηνία του 

εμβολιασμού. Το πιστοποιητικό θεωρείται ότι είναι σε ισχύ 10 ημέρες μετά τον 

εμβολιασμό.  

 

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατόν για τις 

τελικές σας κρατήσεις και μας αποστείλετε σύντομο προφίλ της εταιρείας σας 

στα αγγλικά και φωτοτυπία του διαβατηρίου.  

  

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ΣΕΒ (κα. Βίκυ 

Μακρυγιάννη: τηλ. 211 500 6121, email. vmakrigianni@sev.org.gr), το ΕΒΕΑ 

(κα. Μαρία Ζωγράφου: τηλ. 210 338 2342, email. excom@acci.gr) και το 

Ελληνο-Νιγηριανό Επιμελητήριο (κα. Κατερίνα Γονέου: τηλ: 210 6165 217, 

email. katerina.goneou@leventis.net) 

  

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΕΒ 

•       ALPHA BANK 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 120-00-2002-008680. 

IBAN GR14  0140  1200  1200  0200  2008   680 
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•       ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 146 / 480165-26 

IBAN GR 98 0110 1460 0000 1464 8016 526 

  

•       EUROBANK- ERGASIAS A.E. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026.0025.43.0200882940 

ΙBAN GR 5402600250000430200882940 

  

•       ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 5049-072364-535 

IBAN GR22 0172 0490 0050 4907 2364 535 
  
 


