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ΣχετικÜ με την προσφορÜ που ζητÞσατε για 3 / Þμερη εκδρομÞ στην Θεσσαλονßκη
σαò προσφÝρουμε
ΠΡΟΓΡΑΙυΙνΙΑ ΕΚΔΡΟΙνΙΗΣ ( συνοπτικü)
1η ΗΜΕΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ * ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ( διανυκτÝρωση )
2η ΗΜΕΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ( διατ,υκτÝρωση )
3η ΗΜΕΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΔΕΣΣΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΔιαμονÞ σε επιλεγμÝνα ξενοδοχεßα σε τρßκλινα δωμÜτια με πρωινü μπουφÝ για τουò

μαθητÝò και μονüκλινα για τουò συνοδοýò.
ΔΕΩΦΟΡΕΙΑ
Λεωφορεßο υπερυψωμÝνο κλιματιζüμενο του γραφεßου μαò ¾ια τιò μετακινÞσειò -
περιηγÞσεò σαò * Ýμπειροι οδτγγοß .

ΑΣΦΑΛ§ΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
ΑσφαλιστικÞ κÜλυψη αστικÞò επαγγελματικÞò ευθýι,ηò σýμφωνα με τξ διατÜξεη πlò
κοινοτικÞò οδηγßαò 9αΒl4ΙΕΟΚ- Περß κÜλυψηò οικονομικþν απωλειþν,
επαναπατρισμοý, αφερεγγυüτηταò, σωματικþν βλαβþν.
ΦΟΡΟΙ
ΣυμπερÜαμβÜνονται στην τιμÞ ΦΠΑ λεωφορεßων- ξενοδοχεßων
ΔΕΝ ΣΥΜΙΙΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Εßσοδοι σε μουσεßα και αρχαιολογικοýò χþρουò, προαιρετικÜ γεýματα Þ δεßπνα, ποτÜ
τηλεφωνÞματα, φιλοδωρÞματα, φüροò διανυκτÝρευσηò

ΤΙΜΗ ΚΑΤ ,ΑΤΟΜΟ
Για σιιμμετοχÞ τουλÜμστον 6º μαθητþν και 4 συνοδþν καθηγητþν

1. Για διαμονÞ στο Hotel Philippion 4* ( ΣειχΣου )
ΤιμÞ κατ'Üτο;ιο: 86 € με πρωινü

2- Για διαμονÞ στο Hotel Minerva Premier 4* ( Ση,γροý 12 )
ΤιμÞ κατ'Üτομο: 89 € με πρωινü

3. Για διαμονÞ στο Hotel Capsis 4* ( Μοναστηρßου 16 )
ΤιμÞ κατ'Üτομο: 91 € με πρωινü

4. Για διαμσνÞ στο AD Imperial Palace Hotel 4* ( Αντιγονιδþν 13 )
ΤιμÞ κατ'Üτομο: 98 € με πρωινü
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5. Για διαμονÞ στο Porto Palace Hotel 5* ( 26ηò Οκτωβρßου 63 )
ΤιμÞ κατ' Üτομο: 1$5 € ;τε πρωινü,

Σαò προσφÝρουμε 4 σιιμμετοχη για τουò σιτνοδοýò καθηγητξ δωρεÜν

Στην τιμÞ δεν σιιμπεριλαμβÜνεται ο νÝοò φüροò διανυκτÝρευσηò που ισ2ρει απü
1/1/18 ( 3 € ανÜ δωμÜτιο σε ξενοδοχεßα 4*, 1,5 € ανÜ δωμÜτω σε ξενοδοχεßα 3* ) ο
σποßσò πληρdυνεται στο ξενοδοχεßο απευθεßαò αΖεü τσν πεθ,ιßτη.

Πρüσθετη ταξιδιωτικÞ ασφιßλιση που καλßτετει Ýξοδα ατυχÞματοò
Þ ασθÝνειαò: 4 € κατ'Üτομο

Τα λειDφοfεßα μαò ηpσirv πισqß τιò οδπγßεò καταπο¸μησ¸ τσι} Coyid-l9 και
απολυιιαßιισιεαι πλÞρωò πριν απü κßθε δροιιολÜτω-

Για το γραφεßο
ΔερβÝνηò ?\ρηò


