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        ΡΟΔΟΣ, 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013  

ΘΔΜΑ : ΠΡΟΦΟΡΑ  4ΗΜΔΡΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΚΓΡΟΜΗ  ΣΗ Β’ ΣΑΞΗ 

ΣΟΤ  ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤΑΡΥΑΓΓΔΛΟΤ  ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ 

ΠΡΟ : ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ ΑΡΥΑΓΓΔΛΟΤ 

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

δεηήζαηε. 

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΡΟΜΗ 

1
ε
 ΗΜΔΡΑ, ΠΔΜΠΣΗ 13/03/2014 

Αλαρώξεζε ην πξσί κε πνύικαλ από ηνλ πξναύιην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ γηα ην 

Αεξνδξόκην «ΓΙΑΓΟΡΑ» ηεο Ρόδνπ, όπνπ ζα πάξνπκε  κε πηήζε ηεο AEGEAN 

AIRLINES ζηηο 10:30π.κ  γηα ηελ Αζήλα.  Με ηελ άθημε καο ζηηο 11:30π.κ κεηαθνξά 

ζην μελνδνρείν θαη ηαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα. ηε ζπλέρεηα επίζθεςε ζηε Βνπιή ησλ. 

Σν απόγεπκα επηζηξνθή ζην μελνδνρείν.(Βξαδηλή έμνδνο ) Γηαλπθηέξεπζε. 
 

2
ε
 ΗΜΔΡΑ, ΠΑΡΑΚΔΤΗ 14/03/2014 

Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα εκεξήζηα εθδξνκή ζηνπο Γειθνύο θαη ηελ Αξάρνβα. Σν 

απόγεπκα επηζηξνθή ζην μελνδνρείν. (Βξαδηλή έμνδνο )Γηαλπθηέξεπζε. 
  
3

ε
 ΗΜΔΡΑ, ΑΒΒΑΣΟ 15/03/2014 

Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα επίζθεςε ζην Μνπζείν Αθξόπνιεο ηελ Αθξόπνιε θαη ηελ 

Πιάθα. Σν απόγεπκα επηζηξνθή ζην μελνδνρείν.(Βξαδηλή έμνδνο ) Γηαλπθηέξεπζε. 
 

 4ε
 ΗΜΔΡΑ, ΚΤΡΙΑΚΗ 16/03/2014 

Πξσηλό θαη αλαρώξεζε γηα επίζθεςε  ζην Αηηηθό Πάξθν.  ηε ζπλέρεηα κεηαθνξά ζην 

αεξνδξόκην γηα ηελ επηζηξνθή καο ζηε Ρόδν  κε πηήζε ηεο AEGEAN AIRLINES ζηηο 

18:00κ.κ. Άθημε ζηε Ρόδν ζηηο 19:00κ.κ. θαη άκεζε κεηαθνξά κε πνύικαλ  ζην ζρνιείν.  
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Σν πξόγξακκα είλαη ελδεηθηηθό θαη ηξνπνπνηείηαη ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ ππεύζπλν 

εθδξνκήο ηνπ γξαθείνπ καο. 

 

Η ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΑ ΙΥΤΔΙ ΓΙΑ ΣΑ ΔΞΗ ΠΑΚΔΣΑ: 

1
ν
 ΠΑΚΔΣΟ : Με δηακνλή ζην μελνδνρείν ARION HOTEL 3* (www.arionhotel.gr) ζηελ 

Αζήλα κε πξσηλό, ηηκή θαη’ άηνκν EUR252,00 

2
ν
 ΠΑΚΔΣΟ : Με δηακνλή ζην μελνδνρείν ACHILLEAS HOTEL 3* 

(www.achilleashotel.gr ) ζηελ Αζήλα κε πξσηλό, ηηκή θαη’ άηνκν EUR258,00 

3
ν
 ΠΑΚΔΣΟ : Με δηακνλή ζην μελνδνρείν ATTALOS HOTEL 4* 

(www.attaloshotel.com ) ζηελ Αζήλα κε πξσηλό, ηηκή θαη’ άηνκν EUR 267,00 

4
ν
 ΠΑΚΔΣΟ : Με δηακνλή ζην μελνδνρείν ACROPOLIS SELECT  4* 

(www.acropoliselect.gr ) ζηελ Αζήλα κε εκηδηαηξνθή, ηηκή θαη’ άηνκν EUR270,00 

5
ν
 ΠΑΚΔΣΟ : Με δηακνλή ζην μελνδνρείν ATHENS CENTER SQUARE HOTEL 3* 

(www.athenscentersquarehotel.gr ) ζηελ Αζήλα κε πξσηλό, ηηκή θαη’ άηνκν EUR 270,00 

6
ν
 ΠΑΚΔΣΟ : Με δηακνλή ζην μελνδνρείν ASTOR HOTEL 4* ( www.astorhotel.gr) 

ζηελ Αζήλα κε πξσηλό, ηηκή θαη’ άηνκν EUR276,00 

7
ν
 ΠΑΚΔΣΟ : Με δηακνλή ζην μελνδνρείν DIVANI PALACE HOTEL 4* 

(www.divanis.com ) ζηελ Αζήλα κε πξσηλό, ηηκή θαη’ άηνκν EUR270,00 

8
ν
 ΠΑΚΔΣΟ : Με δηακνλή ζην μελνδνρείν FRESH  HOTEL 4* ( www.freshhotel.gr) 

ζηελ Αζήλα κε πξσηλό, ηηκή θαη’ άηνκν EUR 284,00 (με δώρο γεύμα για μια μέρα από το 

γραφείο μας)  ενώ με ημιδιατροφή 292,00€  θαη’ άηνκν 

9
ν
 ΠΑΚΔΣΟ : Με δηακνλή ζην μελνδνρείν ATHENIAN CALLIRHOE EXCLUSIVE 

BOUTIQUE 4* SUPERIOR ( www.tac.gr ) ζηελ Αζήλα κε εκηδηαηξνθή, ηηκή θαη’ 

άηνκν EUR286,00 

 

ηελ  παξαπάλσ πξνζθνξά δίλνπκε δωρεάν όιν ην παθέην ηεο εθδξνκήο θαη γηα ηνπο 4 

ζπλνδνύο ηνπ ζρνιείνπ. 

 

Η πξνζθνξά ηζρύεη γηα 65 καζεηέο θαη γνλείο θαη 4 ζπλνδνύο θαζεγεηέο .  
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ηελ ηηκέο πεξηιακβάλνληαη: 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα  ΡΟΓΟ- ΑΘΗΝΑ – ΡΟΓΟ κε AEGEAN AIRLINES. 

 Ξελνδνρεία 3*  ή 4* ζηελ Αζήλα ζην θέληξν ζε  ηξίθιηλα/ηεηξάθιηλα δσκάηηα 

γηα ηνπο καζεηέο θαη κνλόθιηλα γηα ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο.  

 Πξσηλό θαζεκεξηλά ζην μελνδνρείν ή εκηδηαηξνθή.  

 Αζθάιεηα επζύλεο δηνξγαλσηή. 

 Πξόζζεηε αζθάιεηα αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο εθδξνκέσλ. 

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

ηδηόθηεηα – ππεξζύγρξνλα – ππεξπςσκέλα ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία καο ηα νπνία 

παξέρνπλ δσξεάλ αζύξκαην ηληεξλέη.. 

 Φ.Π.Α. 

 

ε πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε λα ηαμηδέςεηε πην νηθνλνκηθά 

ελαιιαθηηθά ζαο πξνηείλνπκε αθηνπιντθώο κε κείσζε ηηκήο έσο θαη 

90,00 Δπξώ  αλά άηνκν. 

 

ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλνληαη νη είζνδνη ζε κνπζεία / αξραηνινγηθνύο ρώξνπο 

θαη όηη δελ αλαγξάθεηαη ζην πξόγξακκα. 

Δίκαζηε ζηε δηάζεζε ζαο γηα όπνηα πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε ρξεηαζηεί. 

 

 

 

Με εθηίκεζε 

    

       Γηαθνπκάθε Διέλε 


