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        ΡΟΔΟΣ, 29 IANOYAΡΙΟΥ 2013 

 

ΘΔΜΑ: ΠΡΟΦΟΡΑ 5ΗΜΔΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ 
ΑΡΥΑΓΓΔΛΟΤ ΣΗΝ ΚΩ 

 ΠΡΟ: ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΑΡΥΑΓΓΔΛΟΤ  

 

αο απνζηέιινπκε ηελ πξνζθνξά καο γηα ην εθδξνκηθό πξόγξακκα πνπ έρεηε 
δεηήζεη.  

 

Η πξνζθνξά καο πεξηιακβάλεη ηα εμήο παθέηα: 

1o Παθέην. Ξελνδνρείν ζηελ Κσ HOTEL MARITINA 3*+ (Λ.ΒΤΡΩΝΟ 19 – 

www.maritina.gr )  ηηκή παθέηνπ  115,00EUR θαη’ άηνκν  

2o Παθέην. Ξελνδνρείν ζηελ Κσ HOTEL KOSTA PALACE 4* (ΚΩ – 

www.kosta-palace.com)  ηηκή παθέηνπ  120,00EUR θαη’ άηνκν  

3o Παθέην. Ξελνδνρείν ζηελ Κσ HOTEL KOS 4* ( Βαζ. Γεσξγίνπ 7 – 

www.koshotel.gr)  ηηκή παθέηνπ  121,00EUR θαη’ άηνκν  

4o Παθέην. Ξελνδνρείν ζηελ Κσ HOTEL ΑLEXANDRA 4* (25εο ΜΑΡΣΙΟΤ 16 

– www.alexandra hotel-kos.com)  ηηκή παθέηνπ  165,00EUR θαη’ άηνκν   
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Να ζαο ελεκεξώζνπκε επίζεο όηη ηα μελνδνρεία πνπ δεηήζαηε λα 

ζπκπεξηιεθζνύλ ζηελ πξνζθνξά δελ ζα αλνίμνπλ θέηνο πξηλ από ηηο 25 

Απξηιίνπ, όπσο ελεκεξσζήθακε από ηνπο δηεπζπληέο. 

 

ηα παξαπάλσ παθέηα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: 

 

πλνπηηθό Πξόγξακκα Δθδξνκήο. 

1ε Μέξα.  ΣΔΣΑΡΣΗ  17 / 04 / 2013   

Αλαρώξεζε από ην ζρνιείν ζηηο …… γηα ην ιηκάλη ηεο Ρόδνπ. Αλαρώξεζε κε ην 
DODECANISSOS EXPRESS ζηηο 08:30π.κ. θαη άθημε ζηελ Κσ ζηηο 
10:55π.κ.. Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Δηαλπθηέξεπζε. 

2ε Μέξα.  ΠΔΜΠΣΗ  18 / 04 / 2013 

Πξσηλό θαη αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν γηα εθδξνκή ζε Αζθιεπηείν, Σδηα θαη 
Κέθαιν. Επηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Δηαλπθηέξεπζε. 

3ε Μέξα.  ΠΑΡΑΚΔΤΗ  19 / 04 / 2013  

Πξσηλό θαη αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν γηα επίζθεςε ζηα αμηνζέαηα ηεο 
πόιεο. Επηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Δηαλπθηέξεπζε. 

4ε Μέξα.  ΑΒΒΑΣΟ  20 / 04 / 2013  

Πξσηλό θαη κεηαθνξά καο γηα εθδξνκή ζηελ Αληηκάρεηα θαη ηελ Καξδάκαηλα. 
Επηζηξνθή ην απόγεπκα ζην μελνδνρείν. Δηαλπθηέξεπζε. 

5ε Μέξα.  ΚΤΡΙΑΚΗ  21 / 04 / 2013 

Πξσηλό θαη αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν γηα ην ιηκάλη γηα ηελ επηζηξνθή ζηελ 
Ρόδν κε ην DODECANISSOS EXPRESS ζηηο 16:20κ.κ. θαη άθημε ζηε Ρόδν 
ζηηο 18:30κ.κ. Με ηελ άθημε άκεζε κεηαθνξά καο κε ην πνύικαλ πίζσ ζηνλ 
πξναύιην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ.  

 

Σν παξαπάλσ πξόγξακκα είλαη ελδεηθηηθό θαη ηξνπνπνηείηε αλάινγα κε ηηο δηθέο 
ζαο επηζπκίεο.  

 

Δπίζεο ζηελ παξαπάλσ πξνζθνξά δίλεηαη δσξεάλ γηα 5 θαζεγεηέο όιν 
ην παθέην ηεο εθδξνκήο κε δηακνλή ζε κνλόθιηλα δσκάηηα ζην 
μελνδνρείν, θαζώο θαη ε κεηαθνξά ησλ εθδξνκέσλ από ην ζρνιείν ζην 



ιηκάλη ζηελ αλαρώξεζε θαη από ην ιηκάλη πίζσ ζην ζρνιείν ζηελ 
επηζηξνθή. 

 

Σν πνύικαλ ζα είλαη δηαζέζηκν θαη γηα ηηο λπρηεξηλέο ζαο εμόδνπο 
θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηνλ αξρεγό/ζπλνδό ηνπ γξαθείνπ καο. 

 

 

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

 Αθηνπινηθά εηζηηήξηα κε ηελ DODECANISSOS SEAWAYS από Ρόδν 
πξνο Κσ θαη επηζηξνθή. 

 Ξελνδνρεία ζην θέληξν ηεο Κσ 3+* ή 4* κε πξσηλό (ηξίθιηλα – 
ηεηξάθιηλα γηα ηνπο καζεηέο ). 

 Αζθάιεηα επζύλεο δηνξγαλσηή (αζηηθήο / επαγγεικαηηθήο επζύλεο). 

 Όιεο νη κεηαθνξέο – πεξηεγήζεηο όπσο αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα 
ηεο εθδξνκήο κε ππεξζύγρξνλα – ππεξπςσκέλα θιηκαηηδόκελα 
ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία. 

 Φ.Π.Α. 

 

Δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή είζνδνη ζε κνπζεία, αξραηνινγηθνύο ρώξνπο 
θαη ζεάκαηα θαη όηη δελ αλαγξάθεηαη ζηα παξαπάλσ. 

Η παξαπάλσ εθδξνκή ηζρύεη ην ιηγόηεξν γηα 65 καζεηέο. Γηα νπνηαδήπνηε 
αιιαγή  παξαθαιώ επηθνηλσλήζεηε κε ην γξαθείν καο . 

Παξαθαιώ πνιύ λα καο δώζεηε ηελ απάληεζή ζαο έσο ηελ Σεηάξηε 06 Φιεβάξε 
ζηηο 11:30π.κ. γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζή ζαο, δηόηη ηα παξαπάλσ απνηεινύλ 
όπσο γλσξίδεηε πξνζθνξά θαη όρη θξάηεζε. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         
Με εθηίκεζε  

 

 

         ΓΗΜΗΣΡΙΑΓΟΤ ΟΦΙΑ 


