Kεκηνηθό θαηάζηεμα: Λεμθόνμξ Ηναθεηδςκ,
Tει: +30 22410 90049, +30 22410 71222
Φαλ: +30 22410 96697
E-mail: sigmatravel@gmail.com

ΠΡΟ
YΠΟΦΗΝ
ΘΓΜΑ

:ΓΓΛ ΑΡΥΑΓΓΓΛΟΤ
:ΓΠΙΣΡΟΠΗ ΓΚΔΡΟΜΗ
:ΠΡΟΦΟΡΑ ΥΟΛΙΚΗ ΓΚΔΡΟΜΗ

EΚΔΡΟΜΗ: ΑΘΗΝΑ
ATOMA: 65
θαη

ΣΑΞΗ: Β΄ΛΤΚΓΙΟΤ
ΔΩΡΓΑΝ: 4 ζοκμδμί –θαζεγεηέξ

H εηαηνία μαξ ηδνύζεθε ημ 2000 ζηεκ Ρόδμ με ακηηθείμεκμ ηεκ πανμπή εονείαξ γθάμαξ ημονηζηηθώκ θαη ηαληδηςηηθώκ
οπενεζηώκ. Λεηημονγεί πάκημηε με γκώμμκα ηεκ ζοκέπεηα θαη ημκ επαγγειμαηηζμό, ώζηε κα ακηαπμθνίκεηαη ζηα ορειά
ζηάκηαν θαη απαηηήζεηξ ημο ημονηζηηθμύ θμηκμύ.
ηε μαθνόπνμκή αοηή πμνεία, ε ζοκενγαζία μαξ με ηηξ θαιύηενεξ καοηηιηαθέξ εηαηνείεξ, με ηηξ πημ αληόπηζηεξ αενμπμνηθέξ
εηαηνείεξ , ηα επηιεγμέκα λεκμδμπεία ζηεκ Γιιάδα θαη ζηεκ Γονώπε, ημοξ δηπιςμαημύπμοξ λεκαγμύξ θαζώξ θαη ηα
πμιοηειή πμύιμακ μαξ έπμοκ θαηαζηήζεη ημ SIGMA TRAVEL έκα από ηα θαιύηενα γναθεία ηεξ Δςδεθακήζμο βάζε ηςκ
πνμηημήζεςκ ημο ημονηζηηθμύ θμηκμύ .
Σμ άνηηα θαηανηηζμέκμ πνμζςπηθό ηςκ ζηαζενώκ οπαιιήιςκ πμο ζοκενγάδμκηαη ανμμκηθά γηα ημ θαιύηενμ δοκαηό
απμηέιεζμα θάκμοκ ημ SIGMA TRAVEL μία μηθμγέκεηα πμο κμηάδεηαη πναγμαηηθά γηα ημκ θάζε πειάηε.
ήμενα ιμηπόκ 13 xνόκηα μεηά ηεκ ίδνοζε ημο, ημ SIGMA TRAVEL έπεη θαζηενςζεί ζηηξ ζοκεηδήζεηξ όιςκ ηςκ
ηαληδηςηώκ αιιά θαη ηςκ ζοκενγαηώκ ημο ςξ ε εηαηνεία πμο πανέπεη με ζοκέπεηα θαη επαγγειμαηηζμό ορειμύ επηπέδμο
πνμγνάμμαηα εθδνμμώκ θαη δηαθμπώκ γηα όιεξ ηηξ ακάγθεξ ηςκ ηαληδηςηώκ .
Σέιμξ ζα ζέιαμε κα ζαξ εοπανηζηήζμομε γηα ηεκ εοθαηνία πμο μαξ δίκεηε κα θάκμομε πνμζθμνά γηα ηεκ εθδνμμή ημο
ζπμιείμο

ΓΝΔΓΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΚΔΡΟΜΗ

1η μέρα:





ΠΓΜΠΣΗ 13 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014
Μεηαθνξά από ην ζρνιείν ζην αεξνδξνκην ηεο Ρόδνπ
Αλαρώξεζε από Ρόδν
Άθημε ζηεv Αζήλα-Δπίζθεςε ζηε Βνπιή
Ταθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν

2η μέρα: ΠΑΡΑΚΓΤΗ 14 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014
 Πξσηλό ζην μελνδνρείν
 Οινήκεξε εθδξνκή ζηνπο Γειθνύο θαη ζηελ Αξάρσβα
 Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν
3η μέρα: ΑΒΒΑΣΟ 15 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014
 Πξσηλό ζην μελνδνρείν
 Δπίζθεςε ζηελ Αθξόπνιε , ζην Μνπζείν ηεο Αθξόπνιεο θαη ζηελ Πιάθα.
 Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν
4η μέρα: ΚΤΡΙΑΚΗ 16 ΜΑΡΣΙΟΤ 2014
 Πξσηλό ζην μελνδνρείν
 Δπίζθεςε ζην Αηηηθό Πάξθν
 Μεηαθνξα ζην αεξνδξόκην Δι. Βεληδέινο
 Αλαρώξεζε γηα Ρόδν
 Μεηαθνξά ζηελ Αξράγγειν κε πνύικαλ .

ΩΡΓ ΠΣΗΓΩΝ ΜΓ AEGEAN
******************** ***************
A3 205 G 13 MAR 5 RHOATH
10.30-11.30
A3 216 G 16 MAR 2 ATHRHO

ΞΓΝΟΔΟΧΓΙΑ ΑΘΗΝΑ

HOTEL PRESIDENT 4*
www.president.gr

18.00-19.00

Σημή θαη’άημμμ ζε
Σημή θαη’ άημμμ ζε δίθιηκμ
ηνίθιηκμ δςμάηημ με δςμάηημ με Aegean
Aegean
267 € ημ άημμμ
284 € ημ άημμμ

DIVANI PALACΓ ACROPOLIS
www.divanis.com

281€ ημ άημμμ

301 € ημ άημμμ

ASTOR HOTEL 4*
www.astorhotel.gr

280 € ημ άημμμ

298€ ημ άημμμ

STANLEY HOTEL 4*
www.hotelstanley.gr

266€ ημ άημμμ

ATHENS CENTER SQUARE
HOTEL

275 €

www.athenscentersquarehotel.gr

MEUSEUM HOTEL
www.museum-hotel.gr

262 € ημ άημμμ
(Max 8)

267 € ημ άημμμ

***Σμ πανόκ απμηειεί πνμζθμνά θαη θαμία θνάηεζε δεκ έπεη γίκεη .
*** ε πενίπηςζε αιιαγήξ πνμγνάμμαημξ θαη αηόμςκ ζα επηθένεη ηεκ ακάιμγή ακαπνμζανμμγή ζηεκ ηημή.
ηηξ ηημέξ πενηιαμβάκμκηαη :
-

-

-

-

Αενμπμνηθά εηζηηήνηα Ρόδμ- Αζήκα –Ρόδμ με ηεκ Aegean .
Φόνμη αενμδνμμίμο
Δηαμμκή 3 κύπηεξ ζημ ζε λεκμδμπεία ηεξ επηιμγήξ ζαξ ζε ηνίθιηκα , δίθιηκα θαηά βάζε δςμάηηα γηα ημοξ
μαζεηέξ θαη ζε μμκόθιηκα ή δίθιηκα γηα ημοξ ζοκμδμύξ θαζεγεηέξ .αξ εκεμενώκμομε όηη ηα λεκμδμπεία
πιενμύκ όιεξ ηηξ απαναίηεηεξ πνμϋπμζέζεηξ γηα ζςζηή δηαμμκή θαη όιμη μη πώνμη ημο λεκμδμπείμο ζα είκαη ζηε
δηάζεζε ηςκ μαζεηώκ.
Μεηαθμνέξ θαζ’ όιε ηεκ δηάνθεηα ηεξ εθδνμμήξ με πμιοηειέξ θιημαηηδόμεκμ πμύιμακ πμο πιενμί όιεξ ηηξ
απαναίηεηεξ – κόμημεξ πνμϋπμζέζεηξ (πηζημπμηεηηθό ΚΣΓΟ, δώκεξ αζθαιείαξ, πιήνςξ θιημαηηδόμεκα, έγγναθα
θαηαιιειόηεηαξ ημο μπήμαημξ, επαγγειμαηηθή άδεηα μδήγεζεξ, ειαζηηθά ζε θαιή θαηάζηαζε) γηα άκεηε θαη
αζθαιή μεηαθίκεζε .
Αζθάιεηα αζηηθήξ εοζύκεξ
Πνςηκό θαζεμενηκά (ε πενίπηςζε πμο επηζομεί θάηη δηαθμνεηηθό κα οπάνπεη δοκαηόηεηα ηνμπμπμίεζεξ)
Φ.Π.Α
Σμ πνόγναμμα ηεξ εθδνμμήξ δηαμμνθώκεηαη ζύμθςκα με ηε βμύιεζε ημο ζπμιείμο ζε ζοκενγαζία με ημ γναθείμ.
Δςνεάκ ζομμεημπέξ γηα ημοξ (4) ζοκμδμύξ – θαζεγεηέξ.
Ακηημεηώπηζε ηεξ πενίπηςζεξ με πναγμαημπμίεζεξ ηεξ εθδνμμήξ ζηηξ μνηζζείζεξ εμενμμεκίεξ ιόγς ακςηέναξ
βίαξ (ακηίλμεξ θαηνηθέξ ζοκζήθεξ, απενγία θηι) ζε ζοκενγαζία με ηεκ AEGEAN θαη ηα ζοκενγαδόμεκα
λεκμδμπεία .
οκμδόξ
ηηξ ηημέξ ΔΓΝ πενηιαμβάκμκηαη :




-

Γίζμδμη ζε ανπαημιμγηθμύξ πώνμοξ – μμοζεία θαη όηη δεκ ακαθένεηαη νεηώξ ζημ πνόγναμμα
Όηη ακαθένεηαη ςξ πνμαηνεηηθό ζηεκ εθδνμμή
Πνόζζεηε πνμαηνεηηθή αζθάιεηα αηοπήμαημξ 3 εονώ .
Βναδηκέξ έλμδμη (150 € ακα πμύιμακ/έλμδμξ)
Ξεκαγμί

Η παραπάμω προζθορά αθορά ζσγκεκριμέμο πρόγραμμα και αριθμό αηόμωμ (65 πληρωηέα άηομα ΤΝ 4 ΔΩΡΓΑΝ
ΚΑΘΗΓΗΣΓ). Οποιαδήποηε αλλαγή ζηα άηομα, ηο πρόγραμμα, ηοσς θόροσς και ηα καύζιμα, πιθαμόμ μα επιθέροσμ ηημ
αμάλογη αμαπροζαρμογή ζηημ ηιμή.
Η προζθορά έτει βγει σπολογιζμεμη ζε 2 πούλμαμ. ε περίπηωζη ποσ επιλεγεί πούλμαμ διώροθο, η ηιμή θα είμαι θθημόηερη
7 εσρω καηά άηομο.

Με εκηίμηζη
ηεργεμάκης ηέργος

