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ΘΔΜΑ : ΠΡΟΦΟΡΑ 4ΖΜΔΡΖ ΔΚΓΡΟΜΖ ΣΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΑΡΥΑΓΓΔΛΟΤ 

ΠΡΟ : ΛΤΚΔΗΟ ΑΡΥΑΓΓΔΛΟΤ 

 

αο απνζηέιινπκε ηελ πξνζθνξά καο γηα ην εθδξνκηθό πξόγξακκα ην νπνίν καο 

δεηήζαηε. 

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΡΟΜΖ. 

1
ε
 ΖΜΔΡΑ, TETAΡΣΖ 14/03/2012 

Αλαρώξεζε ην πξσί από Αξράγγειν ζηηο 09:00π.κ. γηα ην αεξνδξόκην, όπνπ ζα 

πεηάμνπκε από Ρόδν κε ηελ AEGEAN AIRLINES ζηηο 11:10π.κ. κε άθημε ζηελ Αζήλα 

ζηηο 12:10κ.κ.  Δπηβίβαζε ζην πνύικαλ θαη αλαρώξεζε γηα ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν 

καο. ηε ζπλέρεηα αλαρώξεζε γηα επίζθεςε ζην Μνπζείν ηεο Αθξόπνιεο θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ (ξαληεβνύ ζηηο 20:00κ.κ.). Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. 

Σν βξάδπ κεηαθνξά γηα βξαδηλή έμνδν. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε. 

2
ε
 ΖΜΔΡΑ, ΠΔΜΠΣΖ 15/03/2012 

Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα νινήκεξε εθδξνκή ζηνπο Γειθνύο θαη ηελ Αξάρσβα. 

Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Σν βξάδπ κεηαθνξά γηα βξαδηλή έμνδν. Γηαλπθηέξεπζε. 

3
ε
 ΖΜΔΡΑ, ΠΑΡΑΚΔΤΖ 16/03/2012 

Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα γύξν πόιεσο θαη επίζθεςε ζην Αηηηθό Εσνινγηθό Πάξθν. 

Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Σν βξάδπ κεηαθνξά γηα βξαδηλή έμνδν.  Δπηζηξνθή ζην 

μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε. 
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4
ε
 ΖΜΔΡΑ, ΑΒΒΑΣΟ 17/03/2012 

Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα επίζθεςε ζην The Mall. ηε ζπλέρεηα κεηαθνξά ζην «Δι. 

Βεληδέινο» γηα ηελ επηζηξνθή καο ζηε Ρόδν κε ηελ AEGEAN AIRLINES ζηηο 14:55κ.κ. 

κε άθημε ζηηο 16:00κ.κ. θαη άκεζε κεηαθνξά καο ζηνλ Αξράγγειν. 

 

 Σν πξόγξακκα είλαη ελδεηθηηθό θαη ηξνπνπνηείηαη ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ 

ζπλνδό/αξρεγό ηνπ γξαθείνπ καο. 

 

Ζ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΑ ΗΥΤΔΗ ΓΗΑ ΣΑ ΔΞΖ ΠΑΚΔΣΑ: 

Γίθιηλα γηα καζεηέο, Μνλόθιηλα γηα ζπλνδνύο. 

1
ν
 ΠΑΚΔΣΟ : Με δηακνλή ζην μελνδνρείν ATHENS CITY 3*(www.athenscityhotel.com 

) ζηελ Αζήλα, ηηκή θαη’ άηνκν EUR295,00 

2
ν
 ΠΑΚΔΣΟ : Με δηακνλή ζην μελνδνρείν HOTEL KING JASON 3* (www.douros-

hotels.com )ζηελ Αζήλα, ηηκή θαη’ άηνκν EUR301,00 

3
ν
 ΠΑΚΔΣΟ : Με δηακνλή ζην μελνδνρείν HOTEL MUSEUM 3* (www.museum-

hotel.gr )ζηελ Αζήλα, ηηκή θαη’ άηνκν EUR301,00 

4
ν
 ΠΑΚΔΣΟ : Με δηακνλή ζην μελνδνρείν HOTEL STANLEY 3* (www.hotelstanley.gr 

)ζηελ Αζήλα, ηηκή θαη’ άηνκν EUR321,00 

5
ν
 ΠΑΚΔΣΟ : Με δηακνλή ζην μελνδνρείν ASTOR HOTEL 4* ( www.astorhotel.gr) 

ζηελ Αζήλα, ηηκή θαη’ άηνκν EUR325,00 

6
ν
 ΠΑΚΔΣΟ : Με δηακνλή ζην μελνδνρείν DIVANI PALACE ACROPOLIS HOTEL 5* 

( www.divanis.com ) ζηελ Αζήλα, ηηκή θαη’ άηνκν EUR329,00 

7
ν
 ΠΑΚΔΣΟ : Με δηακνλή ζην μελνδνρείν PRESIDENT HOTEL 4* ( www.president.gr 

) ζηελ Αζήλα, ηηκή θαη’ άηνκν EUR341,00 

8
ν
 ΠΑΚΔΣΟ : Με δηακνλή ζην μελνδνρείν POLIS GRAND HOTEL 3* ( 

www.polisgrandhotel.gr ) ζηελ Αζήλα, ηηκή θαη’ άηνκν EUR383,00 

 

 

Δπίζεο ζηελ παξαπάλσ πξνζθνξά δίλνπκε δωρεάν όιν ην παθέην ηεο εθδξνκήο 

θαη γηα ηνπο 4 ζπλνδνύο ηνπ ζρνιείνπ θαη γηα 6 καζεηέο. 

Δπίζεο δωρεάν ζα ζαο δώζνπκε ηε κεηαθνξά ζηελ αλαρώξεζε ζαο από ην 

ζρνιείν ζην αεξνδξόκην θαη από ην αεξνδξόκην σο Λίλδν ζηελ επηζηξνθή. 

 

Ζ πξνζθνξά ηζρύεη γηα 70 καζεηέο. 
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ηελ ηηκέο πεξηιακβάλνληαη: 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα ΡΟΓΟ- ΑΘΖΝΑ – ΡΟΓΟ. 

 Ξελνδνρεία 3*, 4* ή 5* ζηελ Αζήλα. 

 Πξσηλό θαζεκεξηλά ζην μελνδνρείν.  

 Αζθάιεηα αζηηθήο / επαγγεικαηηθήο επζύλεο. 

 Σαμηδησηηθή αζθάιεηα εθδξνκέσλ. 

 Όιεο νη κεηαθνξέο – πεξηεγήζεηο όπσο αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα, κε ηα 

ηδηόθηεηα – ππεξζύγρξνλα – ππεξπςσκέλα ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία καο. 

 πλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο.  

 Φ.Π.Α. 

ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλνληαη νη είζνδνη ζε κνπζεία / αξραηνινγηθνύο ρώξνπο θαη όηη 

δελ αλαγξάθεηαη ζην πξόγξακκα. 

Δπίζεο ην πνύικαλ καο ζα είλαη δηαζέζηκν δωρεάν γηα νπνηαδήπνηε βξαδηλή έμνδν ή όηη 

άιιν ρξεηαζηείηε θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηνλ ζπλνδό ηνπ γξαθείνπ καο. 

Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία ρξεηαζηεί. 

Παξαθαιώ πνιύ λα καο δώζεηε ηελ απάληεζή ζαο έσο ηελ Σεηάξηε 08 Φεβξνπαξίνπ 

ζηηο 11:30π.κ. 

 

 

 

       Με  Δθηίκεζε 

      ΒΔΝΔΣΗΑ ΥΑΣΕΖΑΝΣΩΝΖ 

 


