PELLOS TRAVEL
ΠΡΟΦΟΡΑ 4ΗΜΕΡΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΑΡΥΑΓΓΕΛΟΤ
13/03/14 – 16/03/14
Άηνκα 69 (65 καζεηέο + 4 ζπλνδνί εθπαηδεπηηθνί)

Πεπιλαμβάνονηαι













Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα θαη θόξνη κε Aegean Ρόδνο – Αζήλα – Ρόδνο
3 δηαλπθηεξεύζεηο ζε μελνδνρεία 3*** θαη 4****κε πξσηλό ζηελ Αζήλα
o Δσκάηηα δίθιηλα, ηξίθιηλα, ηεηξάθιηλα γηα ηνπο καζεηέο
o 4 δσκάηηα κνλόθιηλα γηα ηνπο ζπλνδνύο εθπαηδεπηηθνύο
Μεηαθνξά Αξράγγειν – Αεξνδξόκην Ρόδνπ – Αξράγγειν κε θιηκαηηδόκελα
ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία.
Μεηαθνξά Αεξνδξόκην Αζήλαο – Ξελνδνρείν - Αεξνδξόκην Αζήλαο κε
θιηκαηηδόκελα ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία
Όιεο νη κεηαθνξέο γηα ην πξόγξακκα ηεο εθδξνκή ζαο ζύκθσλα κε ηελ
πξνθήξπμε ζαο κε θιηκαηηδόκελα ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία
Σξεηο κεηαθηλήζεηο κε ην πνύικαλ γηα λπρηεξηλέο εμόδνπο
Αζθάιηζε Αζηηθήο Επαγγεικαηηθήο Επζύλεο δηνξγαλσηή.
Αζθάιηζε γηα αηύρεκα ή αζζέλεηα καζεηή ή ζπλνδνύ.
Φ.Π.Α.
Σα ηνπξηζηηθά ιεσθνξεία πνπ ζαο πξνζθέξνπκε δηαζέηνπλ όιεο ηηο
πξνβιεπόκελεο από ηελ θείκελε λνκνζεζία πξνδηαγξαθέο.
4 ζπλνδνί εθπαηδεπηηθνί δσξεάλ
πλνδό ηνπ γξαθείνπ καο ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο

Δεν Πεπιλαμβάνονηαι
 Είζνδνη ζε κνπζεία, ζεάκαηα θαη είζνδνη ζε επηζθέςηκνπο ρώξνπο

Πηήζειρ
1. Α3 205 G 13MAR
2. A3 216 G 16MAR

RHOATH
ATHRHO

10.30 11.30
18.00 19.00

Ξενοδοσεία

Σιμή ανά μαθηηή

246€

1. Arion Hotel 3***
http://www.arionhotel.gr/
πλνιηθό πνζό γηα 65 καζεηέο 15.990€

2. Achilleas Hotel 3***

249€

http://www.achilleashotel.gr/gr/
πλνιηθό πνζό γηα 65 καζεηέο 16.185€

3. Athens Center Square Hotel 3***

259€

http://www.athenscentersquarehotel.gr/EL/index.php
πλνιηθό πνζό γηα 65 καζεηέο 16.835€

4. Astor Hotel 4****
http://www.astorhotel.gr/
πλνιηθό πνζό γηα 65 καζεηέο 17.355€

267€

> Αποδεσόμαζηε παπακπάηηζη ποζού 30% ζςνολικού ποζού από ηον
Διεςθςνηή ηος ζσολείος, μέσπι ηην οπιζηική αναθοπά ηων ζςνοδών
εκπαιδεςηικών για ηην εκπλήπωζη όλων ηων όπων ηος ζςμβολαίος.
> Η ανηιμεηώπιζη ηηρ πεπίπηωζηρ μη ππαγμαηοποίηζηρ ηηρ εκδπομήρ ζηιρ
οπιζθείζερ ημεπομηνίερ λογω ανωηέπαρ βίαρ (ανηίξοερ καιπικέρ ζςνθήκερ,
απεπγία, κλπ) θα γίνει με αλλαγή ημεπομηνιών σωπίρ ππόζθεηη επιβάπςνζη
για ηο ζσολείο.
> Δςναηόηηηα επικοινωνίαρ με ςπεύθςνο ηος γπαθείος μαρ για όλο ηο διάζηημα
ηηρ εκδπομήρ και ζε 24ωπη βάζη για επίλςζη ηςσόν πποβλημάηων.

PELLOS TRAVEL
Λεσθόξνο Καιιηζέαο Φαιεξάθη
Tel. 22410 87615 Fax 22410 87616
www.pellostravel.com pellostravel@rho.forthnet.gr

