
 

Γραφείο Γενικού Τουρισμού 

          Βενιζέλου 4 , Θεσσαλονίκη 54624 

                       Τηλ: 2310-251111, 2310-221992,  Fax: 2310-251112 

    e-mail: info@connection-travel.gr 

ΜΗ.ΤΕ. 09.33.Ε.61.00.00386.00 

 

Χαρά μας να σας φιλοξενήσουμε  στη Θεσσαλονίκη. 

Προς :ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ 

Υπ’ όψιν : Επιτροπής Εκδρομής 

Προορισμός : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 04-08/12  4 διανυκτερεύσεις. 

Στοιχεία εκδρομής : 41  μαθητές και 3 συνοδοί   

Eάν επιλέξετε το ξενοδοχείο Grand Hotel Palace σας κάνουμε δώρο την ημιδιατροφή  

στη τιμή του πρωινού (σε τετράκλινα κατά βάση δωμάτια) 

 

 

 

 

 

 

Grand Hotel Palace 5* 
www.grandhotelpalace.gr  

   

De Lux Τιμή με  πρωινό Τιμή με ημιδιατροφή 
 239 € (€) 259 € (€) 

Lazart Hotel 

www.lazarthotel.com 

   

De Lux Τιμή με  πρωινό Τιμή με ημιδιατροφή 
 239 € ( €) 259 € (€) 

mailto:info@connection-travel.gr
http://www.grandhotelpalace.gr/
http://www.lazarthotel.com/


 

 

 

 

 

Porto Palace Hotel 
www.portopalace.gr 

  
 

De Lux Τιμή με  πρωινό Τιμή με ημιδιατροφή 
 239 € (€) 259€ 

Philippion Hotel 

www.philippion.gr 

   
A’ Cat Τιμή με  πρωινό Τιμή με ημιδιατροφή 
 199 € (€) 209€ 

Capsis Hotel 

www.capsishotel.gr 

   
A’ Cat Τιμή με  πρωινό Τιμή με ημιδιατροφή 
 219 € (€) 229€ 

Hotel Kinissi Palace 

www.kinissipalace.gr 

   
A’ Cat Τιμή με  πρωινό Τιμή με ημιδιατροφή 
 189 € (€) 8€ανά μαθητή ανά ημέρα 

http://www.portopalace.gr/
http://www.philippion.gr/
http://www.capsishotel.gr/
http://www.kinissipalace.gr/


 

 

 

 

 

 

Nepheli  Palace Hotel 

www.nepheli.gr 

   
A’ Cat Τιμή με  πρωινό Τιμή με ημιδιατροφή 
 159 € (€) 169€ 

Santa Beach Hotel 

www.santahote.gr 

   
A’ Cat Τιμή με  πρωινό Τιμή με ημιδιατροφή 
 149 € (€) 159€ 

Hotel Di Tania 

www.thessaloniki-hotel-ditania.com 

   
A’ Cat Τιμή με  πρωινό Τιμή με ημιδιατροφή 
 - 209€ 

Hotel Kornilios Istron 

www.istronhotel.gr 

   
Α’ Cat Τιμή με  πρωινό Τιμή με ημιδιατροφή 
 159 € ( €) 169€ 

http://www.nepheli.gr/
http://www.santahote.gr/
http://www.thessaloniki-hotel-ditania.com/
http://www.istronhotel.gr/


 

 

 

 

 

Le Palace Hotel 

www.lepalace.gr 

   

B’ Cat Τιμή με  πρωινό Τιμή με ημιδιατροφή 
 169 € (€) 7€ ανά μαθητή ανά ημέρα 

Hotel Luxembourg 

www.hotelluxembourg.gr 

   

B Cat Τιμή με  πρωινό Τιμή με ημιδιατροφή 
 169 € (€) - 

Telioni Hotel 

www.telioni.gr 

   

B’ Cat Τιμή με  πρωινό Τιμή με ημιδιατροφή 
 159 € (€) - 

Rotonda Hotel  

www.hotelrotonda.com 

   

B’ Cat Τιμή με  πρωινό Τιμή με ημιδιατροφή 
 159 € (€) - 

http://www.lepalace.gr/
http://www.hotelluxembourg.gr/
http://www.telioni.gr/
http://www.hotelrotonda.com/


 

 

 

 

 

Hotel Filippos 

www.hotel-filippos.gr 

   

B’ Cat Τιμή με  πρωινό Τιμή με ημιδιατροφή 
 149 € (€) - 

Hotel Alexandros 

www.hotel-alexandros.gr 

   
B’ Cat Τιμή με  πρωινό Τιμή με ημιδιατροφή 
 149 € (€) - 

Hotel Kornilios 

www.hotelkornilios.gr 

   
B’ Cat Τιμή με  πρωινό Τιμή με ημιδιατροφή 
 149 € (€) 159€ 

Vergina Hotel 

www.vergina-hotel.gr 

  
 

B’ Cat Τιμή με  πρωινό Τιμή με ημιδιατροφή 
 159 € (€) 12€ ανά μαθητή ανά ημέρα 

http://www.hotel-filippos.gr/
http://www.hotel-alexandros.gr/
http://www.hotelkornilios.gr/
http://www.vergina-hotel.gr/


 

 

 

 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: 

 

✓ Η οδική μεταφορά από το χώρο του Σχολείου προς την Θεσσαλονίκη οδικές 

μετακινήσεις εντός πόλης και όμοια ως προς την επιστροφή.  

✓ Όλες οι απαραίτητες οδικές μετακινήσεις (με  πολυτελές και ασφαλή  

λεωφορείο,  το οποίο θα πληροί όλες τις προδιαγραφές του ΚΟΚ για τη μεταφορά 

μαθητών) σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα συμφωνηθεί με την επιτροπή του 

σχολείου. 

✓ Τέσσερεις   διανυκτερεύσεις σε ένα από τα προτεινόμενα ξενοδοχεία σε τρίκλινα 

κατά βάση δωμάτια για τους μαθητές και (4) μονόκλινα για τους συνοδούς 

καθηγητές.  

✓ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΒΕΡΓΙΝΑ (με ξενάγηση) - ΒΕΡΟΙΑ ΝΑΟΥΣΑ ΕΔΕΣΣΑ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΟΧΥΡΑ ΡΟΥΠΕΛ-ΣΕΡΡΕΣ. 

✓ Το λεωφορείο θα είναι στη διάθεσή σας , 

✓ Δωρεάν συμμετοχή των  (4) συνοδών καθηγητών.  

✓ Ασφάλιση αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση (ασφάλεια ζωής, έξοδα 

επαναπατρισμού, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κ.τ.λ.) η οποία καλύπτει τους 

εκδρομείς καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους με επείγουσα αερομεταφορά  

και με παρουσία ιατρού, αν χρειαστεί, με Αριθμός Συμβολαίου 9334526  

INTERAMERICAN . 

✓ Συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α καθώς κι όλοι οι νόμιμοι φόροι. 
✓ Για την λαχειοφόρο αγορά του σχολείου, σας προσφέρουμε μία πλήρη υποτροφία 

για ένα άτομο στην Σχολή Αεροσυνοδών ΙΑΤΑ by ATC "Airline Training Center" του 
ποσού των 1.600 - 1900 € . (Απαραίτητα για την διαδικασία τα email όλον των 
μαθητών που θα συμμετέχουν στην κλήρωση). 

 
Στοιχεία επικοινωνίας στην Θεσσαλονίκη 
www.atc.com.gr 

✓  
 

 

Σημειώσεις:   

 

✓ Η συνολική τιμή της εκδρομής θα προκύψει με την οριστικοποίηση του αριθμού 

των μαθητών, θα κοπούν ατομικές αποδείξεις στους μαθητές.   

✓ Αποδοχή όλων των όρων της προκήρυξης, κάθε προϋπόθεση που κρίνεται 
απαραίτητη από την επιτροπή επιλογής αναδόχου θα αναφέρεται και θα 

συνυπογράφεται στο συμφωνητικό της εκδρομής 

✓ Οι τιμές σε όλα τα αναφερόμενα ξενοδοχεία είναι πραγματικές, παρόλα αυτά 
επιβεβαίωση διαθεσιμότητας     θα βρίσκεται στην διάθεση σας μετά την ανάθεση 
της εκδρομής σας στο γραφείο μας. 

    

                                                       

                                                        Με εκτίμηση, 

http://www.atc.com.gr/


 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΟΒ. 6976117511 

TEL.2310251111 

 


