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Λεοφόρος  Ηρακειδων, εμπορικό κέντρο 
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ΠΡΟΣ :ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
YΠΟΨΗ :ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
ΘΕΜΑ :ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

EΚΔΡΟΜΗ : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ATOMA: 42 μαθητές    και ΔΩΡΕΑΝ: 4 συνοδοί –καθηγητές 

H εταιρία μας ιδρύθηκε το 2000 στην Ρόδο με αντικείμενο την παροχή ευρείας γκάμας τουριστικών και ταξιδιωτικών 
υπηρεσιών. Λειτουργεί πάντοτε με γνώμονα την συνέπεια και τον επαγγελματισμό , ώστε να ανταποκρίνεται στα υψηλά 
στάνταρ και απαιτήσεις του τουριστικού κοινού. 
Στη μακρόχρονή αυτή πορεία, η συνεργασία μας με τις καλύτερες  ναυτιλιακές εταιρείες, με τις πιο αξιόπιστες αεροπορικές 
εταιρείες , τα επιλεγμένα ξενοδοχεία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη , τους διπλωματούχους ξεναγούς καθώς και τα 
πολυτελή πούλμαν μας  έχουν καταστήσει το SIGMA TRAVEL ένα από τα καλύτερα γραφεία της Δωδεκανήσου βάση των 
προτιμήσεων του τουριστικού κοινού . 
Το άρτια καταρτισμένο προσωπικό των σταθερών υπαλλήλων που συνεργάζονται αρμονικά για το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα κάνουν το SIGMA TRAVEL μία οικογένεια που νοιάζεται πραγματικά για τον κάθε πελάτη. 
Σήμερα λοιπόν 12 xρόνια μετά την ίδρυση του, το SIGMA TRAVEL έχει καθιερωθεί στις συνειδήσεις όλων των 
ταξιδιωτών αλλά και των συνεργατών του ως η εταιρεία που παρέχει με συνέπεια και επαγγελματισμό υψηλού επιπέδου 
προγράμματα εκδρομών και διακοπών για όλες τις ανάγκες των ταξιδιωτών . 
Τέλος θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την ευκαιρία που μας δίνετε να κάνουμε προσφορά για την εκδρομή του 
σχολείου 

Το SIGMA TRAVEL προσφέρει :
Για τη λαχειοφόρο αγορά του 1  Ο   ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟ  

- Επιταγές αξίας 100€ / ζευγάρι για εκδρομές στο   Ντουμπάι   διοργάνωσης   SIGMA TRAVEL   .   



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΕ   CYPRUS    

1η μέρα: Πέμπτη  13 Δεκεμβρίου 2012
• Μεταφορά από Αρχάγγελο προς αεροδρόμιο. Αναχώρηση για Θεσσαλονίκη.  
• Μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο 
• Διανυκτέρευση

2η  μέρα: Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012
• Πρωινό και αναχώρηση για εκδρομή στο Νυμφαίο Φλώρινας , επίσκεψη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Αρκτούρος .  
• Επιστροφή στο ξενοδοχείο .Διανυκτέρευση.

3η  μέρα:  Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2012
• Πρωινό και επίσκεψη στα αξιοθέατα της Θεσσαλονίκης ( Επταπύργιο , Άγιος Δημήτριος , Λευκός Πύργος ) 
• Επιστροφή στο ξενοδοχείο . Διανυκτέρευση

4η μέρα:  Κυριακή  16 Δεκεμβρίου 2012
• Πρωινό και αναχώρηση για ημερήσια εκδρομή στην Βεργίνα , Ελατοχώρι Πιερίας , Έδεσσα.
• Επιστροφή στο ξενοδοχείο . Διανυκτέρευση

5η μέρα:  Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2012
• Πρωινό και επίσκεψη σε Μουσεία της Θεσσαλονίκης και στο ΑΠΘ.
• Επιστροφή στο ξενοδοχείο . Διανυκτέρευση

6η μέρα  Κυριακή  18 Δεκεμβρίου 2012
• Πρωινό και επίσκεψη στο Πλανητάριο  Θεσσαλονίκης (ΝΟΗΣΙΣ ) . Αναχώρηση για Ρόδο . Μεταφορά από Ρόδο για  
Αρχάγγελο.

  

ΩΡΕΣ ΠΤΗΣΕΩΝ
********************* 
13 Δεκεμβρίου    Ρόδο-Θεσσαλονίκη    13.15-14.15

18 Δεκεμβρίου   Θεσσαλονίκη -Ρόδο    15.15-16.15
   



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΜΕ Α  EGEAN   

1η μέρα: Δευτέρα  10 Δεκεμβρίου 2012
• Μεταφορά από Αρχάγγελο προς αεροδρόμιο. Αναχώρηση για Θεσσαλονίκη.  
• Μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο 
• Διανυκτέρευση

2η  μέρα: Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012
• Πρωινό και αναχώρηση για εκδρομή στο Νυμφαίο Φλώρινας , επίσκεψη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Αρκτούρος .  
• Επιστροφή στο ξενοδοχείο .Διανυκτέρευση.

3η  μέρα:  Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012
• Πρωινό και επίσκεψη στα αξιοθέατα της Θεσσαλονίκης ( Επταπύργιο , Άγιος Δημήτριος , Λευκός Πύργος ) 
• Επιστροφή στο ξενοδοχείο . Διανυκτέρευση

4η μέρα:  Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012
• Πρωινό και αναχώρηση για ημερήσια εκδρομή στην Βεργίνα , Ελατοχώρι Πιερίας , Έδεσσα.
• Επιστροφή στο ξενοδοχείο . Διανυκτέρευση

5η μέρα:  Παρασκευή  14 Δεκεμβρίου 2012
• Πρωινό και επίσκεψη σε Μουσεία της Θεσσαλονίκης και στο ΑΠΘ.
• Επιστροφή στο ξενοδοχείο . Διανυκτέρευση

6η μέρα:  Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2012
• Πρωινό και επίσκεψη στο Πλανητάριο  Θεσσαλονίκης (ΝΟΗΣΙΣ ) . Αναχώρηση για Ρόδο . Μεταφορά από Ρόδο για  
Αρχάγγελο.

  

ΩΡΕΣ ΠΤΗΣΕΩΝ
********************* 
10 Δεκεμβρίου    Ρόδο-Θεσσαλονίκη    15.45 – 07:50

15 Δεκεμβρίου   Θεσσαλονίκη -Ρόδο    11:00 – 14:00
   



Στις τιμές περιλαμβάνονται   :  

- Αεροπορικά εισιτήρια Ρόδο- Θεσσαλονίκη  –Ρόδο με την AEGEAN η Cyprus
- Φόροι αεροδρομίου   ( 30 ΕΥΡΩ με Aegean και 58 ΕΥΡΩ με CYPRUS )
- Tοπικός ξεναγός για ξενάγηση πόλεως Θεσσαλονίκης και Βεργίνας
- Διαμονή 5 νύχτες σε  ξενοδοχεία της επιλογής σας σε τρίκλινα , κατά βάση δωμάτια για τους μαθητές και σε 

μονόκλινα  για τους συνοδούς καθηγητές .Σας ενημερώνουμε ότι τα ξενοδοχεία πληρούν όλες τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις για σωστή διαμονή και όλοι οι χώροι του ξενοδοχείου θα είναι στη διάθεση των μαθητών.

- Μεταφορές καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν που πληροί όλες τις 
απαραίτητες – νόμιμες προϋποθέσεις (πιστοποιητικό ΚΤΕΟ , ζώνες ασφαλείας, πλήρως κλιματιζόμενα , 
έγγραφα καταλληλότητας του οχήματος , επαγγελματική άδεια οδήγησης , ελαστικά σε καλή κατάσταση) για 
άνετη και ασφαλή μετακίνηση .

- Ασφάλεια αστικής ευθύνης και  ασφάλιση καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής με καλύψεις ζωής , ατυχήματος , 
νοσηλείας. 

- Πρωινό καθημερινά (Σε περίπτωση που επιθυμεί κάτι διαφορετικό να υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης)
- Φ.Π.Α 
-  Σε περίπτωση ανάθεσης της εκδρομής στο γραφείο μας , ο αρχηγός μας σας επισκέπτεται στο σχολείο για την 

καλύτερη δυνατή ενημέρωση και διαμόρφωση του προγράμματος 
- Έμπειρο ιατρό παθολόγο , ανά πάσα στιγμή παραστεί ανάγκη 
- Το πρόγραμμα της εκδρομής διαμορφώνεται σύμφωνα με τη βούληση του σχολείου σε συνεργασία με το γραφείο.
- Δωρεάν συμμετοχές για τους συνοδούς – καθηγητές . 
- Αντιμετώπιση της περίπτωσης  μη πραγματοποίησης της εκδρομής στις ορισθείσες ημερομηνίες λόγω 

ανωτέρας βίας (αντίξοες καιρικές συνθήκες , απεργία κτλ) σε συνεργασία με την AEGEAN και τα 
συνεργαζόμενα ξενοδοχεία .

Στις τιμές ΔΕΝ  περιλαμβάνονται   :  

- Είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους – μουσεία και ότι δεν αναφέρεται ρητώς στο πρόγραμμα
- Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό στην εκδρομή 



• Η παραπάνω προσφορά αφορά συγκεκριμένο πρόγραμμα και  αριθμό ατόμων (42 πληρωτέα άτομα ΣΥΝ  4 ΔΩΡΕΑΝ 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ). Οποιαδήποτε αλλαγή στα άτομα, το πρόγραμμα, τους φόρους και τα καύσιμα, πιθανόν να επιφέρουν την 
ανάλογη αναπροσαρμογή στην τιμή.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Τιμή κατ ’άτομο σε τρίκλινο 
δωμάτιο ΜΕ  AEGEAN 

HOTEL TOBACCO 4*
www.davitel.gr
Αγίου Δημητρίου 25 ,Θεσσαλονίκη 343 € με πρωινό

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τιμή κατ’ άτομο σε τρίκλινο 

δωμάτιο ΜΕ  CYPRUS  

HOTEL TOBACCO 4*
www.davitel.gr
Αγίου Δημητρίου 25 ,Θεσσαλονίκη 383 € με πρωινό

***Το παρών αποτελεί προσφορά και καμία κράτηση δεν έχει γίνει . 
*** Σε περίπτωση αλλαγής   προγράμματος και ατόμων θα επιφέρει την ανάλογή αναπροσαρμογή στην τιμή.  

Με εκτίμηση, 
Στεργενάκης Στέργος 

http://www./
http://www./

