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LEOF. IRAKLIDON, COMMERCIAL CENTER RHODES LAND 

TEL. 0030-22410- 90049 FAX .0030-22410-96697   

A.Φ.Μ. 999053085 

 ΙΑΤΑ ΝUMBER: 27 2 12570  

 E-mail: sigmatravel@gmail.com  

 

 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΔΛ ΑΡΥΑΓΓΔΛΟΤ  ΣΖΝ ΒΟΤΛΖ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ  

 14  MAΡΣΗΟΤ – 17  ΜΑΡΣΗΟΤ 2012  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Τετάρτη 14 Μαρτίου   

- Μεηαθνξά από Αξράγγειν πξνο αεξνδξόκην . 

- Αλαρώξεζε από Ρόδν γηα  Αζήλα κε πξσηλή πηήζε  
- Άθημε ζηελ Αζήλα ζηηο. θαη αλαρώξεζε γηα επίζθεςε ζην  Μνπζείν 

Αθξόπνιεο. 
- Σαθηνπνίεζε ζην  μελνδνρείν  

- Νπρηεξηλή έμνδν  

- Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν  

- Γηαλπθηέξεπζε 

 

Πέμπτη 15  Μαρτίου   

- Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα εκεξήζηα εθδξνκή ζηνπο Γειθνύο θαη 

Αξάρνβα  

- Δπηζηξνθή  ζην  μελνδνρείν 
- Νπρηεξηλή έμνδν  

- Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν  

- Γηαλπθηέξεπζε 

 

Παρασκευή 16  Μαρτίου   

- Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα επηζθέςεηο ζε κνπζεία θαη αμηνζέαηα ζηελ 

Αζήλα  
- Δπηζηξνθή  ζην  μελνδνρείν 

-  Νπρηεξηλή έμνδν  

- Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν  

- Γηαλπθηέξεπζε 

 

Παρασκευή 16  Μαρτίου   

- Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα επίζθεςε ζε ζην Αηηηθό Εσνινγηθό 

Πάξθν θαη ζην εκπνξηθό θέληξν Σhe Mall. 

- ηε ζπλέρεηα ζπλερίδνπκε γηα αεξνδξόκην γηα ηελ πηήζε ηεο 

επηζηξνθήο καο γηα Ρόδν  

- Άθημε ζηελ Ρόδν θαη κεηαθνξά καο από ην αεξνδξόκην ζηελ Λίλδν. 
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HOTEL PRESIDENT 4* (www.president.gr) ΜΓ ΠΡΩΙΝΟ   

Σημή θαη’ άημμμ ζε ηνίθιηκμ δωμάηημ     325 €   

Σημή θαη’ άημμμ ζε δίθιηκμ δωμάηημ    336 €  

Σξ president μαπ δίμει ηοίκλιμξ με ένηοα bed. 
 

HOTEL DIVANI ACROPOLIS 5* ΜΓ ΠΡΩΙΝΟ  

Σημή θαη’ άημμμ ζε ηνίθιηκμ δωμάηημ     315 €   

Σημή θαη’ άημμμ ζε δίθιηκμ δωμάηημ    335 €  

 

HOTEL BEST WESTERN MUSEUM  4* ΜΓ ΠΡΩΙΝΟ   

Σημή θαη’ άημμμ ζε ηνίθιηκμ δωμάηημ     291€   

Σημή θαη’ άημμμ ζε δίθιηκμ δωμάηημ    294 €  

Σημή θαη’ άημμμ ζε ηεηνάθιηκμ δωμάηημ    288 €  

Σξ B.W MUSEUM μαπ δίμει 13 ηοίκλιμα δωμάηια και 8 ηεηοάκλιμα  
 
HOTEL TITANIA 4* ΜΓ ΠΡΩΙΝΟ  

Σημή θαη’ άημμμ ζε ηνίθιηκμ δωμάηημ     311 €   

Σημή θαη’ άημμμ ζε δίθιηκμ δωμάηημ    326 €  

 
 

 

ηεκ ηημή πενηιαμβάκμκηαη: 

 

- ΑΓΡΟΠΟΡΙΚΑ ΓΙΙΣΗΡΙΑ RHO ATH RHO ΜΓ Olympic AIR ή AEGEAN  

- Φόνμη αενμδνμμίμο 48,64 εονώ 

- 3  δηακοθηενεύζεηξ ζε λεκμδμπείμ ηεξ επηιμγήξ ζαξ με πνωηκό 

- Μεηαθμνέξ όπωξ ζημ πνόγναμμα με πμιοηειέξ θιημαηηδόμεκμ πμύιμακ κέαξ 

γεκηάξ πμο πιενεί ηηξ πνμδηαγναθέξ αζθαιείαξ  

- 4 ζρμξδξί  ζε μξμόκλιμα δωμάηια ΔΩΡΓΑΝ 

- 6 μαθηηέπ ΔΩΡΓΑΝ 

- Βοαδιμέπ ένξδξι ζύμθωμα με ηξ ποόγοαμμα  

- Αζθάιεηα αζηηθήξ εοζύκεξ (+5 γηα extra αζθάιηζε αηοπήμαημξ ζε πενίπηωζε 

πμο ζέιεηε  ) 

 

ΔΓΝ ΠΓΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ: 

- Γίζμδμη ζε ανπαημιμγηθμύξ πώνμοξ – μμοζεία θαη όηη δεκ ακαθένεηαη νεηώξ ζημ 

πνόγναμμα 

- Ξεκαγμί 

 

 Η παοαπάμω ποξζθξοά αθξοά ζργκεκοιμέμξ ποόγοαμμα και αοιθμό 

αηόμωμ (70 πληοωηέα άηξμα ΤΝ 4 ΔΩΡΓΑΝ ΚΑΘΗΓΗΣΓ). 

Οπξιαδήπξηε αλλαγή ζηα άηξμα, ηξ ποόγοαμμα, ηα καύζιμα ηηπ 

εηαιοίαπ, πιθαμόμ μα επιθέοξρμ ηημ αμάλξγη αμαποξζαομξγή ζηημ 

ηιμή. 

 

 Σξ ποόγοαμμα ηηπ εκδοξμήπ είμαι εμδεικηικό και μπξοεί μα αλλάνει. 
 

http://www.president.gr/

