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ΠΡΟΦΟΡΑ  
ΕΚΔΡΟΜΗ 

 

Προσ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 
Υπ’ όψιν   Επιτροπήσ Εκδρομήσ 

τοιχεία Αθήνα 13-16/03, 65 μαθητέσ & 4 ςυνοδοί καθηγητέσ 
 

Σαρ παπαθέηοςμε ηην παπακάηω πποζθοπά μαρ για ηο ξενοδοσείο st George Lycabettus. 

          

Όνομα Ξενοδοχείου Κατηγορία Τιμή 
St. George Lycabettus 

www.sglycabettus.gr 

Lux ( 5* ) 319 € με ππωινό 

Ledra Marriott 
www.athensmarriott.com 

Chandris Metropolitan 
www.chandris.gr/athens 

Divani Palace Acropolis 
www.divanis.com/acropolis 

 

η ηιμή ηος ξενοδοσείος St George Lycabettus είναι με ππωινό αλλά για ηο Σσολείο ζαρ πποζθέποςμε δωπεάν ηο ένα 

γεύμα. Σε πεπίπηωζη πος επιθςμείηε Ημιδιαηποθή και ηην δεύηεπη μέπα η ηιμή επιβαπύνεηε καηά 10 € ανά μαθηηή. 

αο πξνηείλνπκε ην ζπγθεθξηκέλν μελνδνρείν ιόγσ ηεο ζέζεο πνπ έρεη, βξίζθεηαη ζην Κνισλάθη θαη έρεη άκεζε 

πξόζβαζε ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ πνπ είλαη θαη ε αηηία πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδξνκήο. 

Σν θέληξν ηεο Αζήλαο ζρεδόλ θαζεκεξηλά έζησ θαη γηα θάπνηεο ώξεο θαζηζηά αδύλαηε ηελ πξόζβαζε ησλ 

νρεκάησλ ιόγσ ησλ δηαδειώζεσλ, κε απνηέιεζκα λα δπζθνιεπόκαζηε λα εθηειέζνπκε ζσζηά ην πξόγξακκα πνπ έρεη 

ζρεδηάζεη ην ζρνιείν. Ωο επί ην πιείζηνλ ηα κνπζεία θαη νη αξραηνινγηθνί ρώξνη βξίζθνληαη δπν νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα 

γύξσ από ηε Βνπιή (Μνπζείν Μπελάθε, Μνπζείν Κπθιαδηθήο Σέρλεο, Πνιεκηθό Μνπζείν, Δζληθή Πηλαθνζήθε, Μνπζείν 

Αθξόπνιεο, Ιεξόο Βξάρνο Αθξόπνιεο). 

Σν πιενλέθηεκα ηεο ζέζεο ηνπ μελνδνρείνπ δελ είλαη ν κνλαδηθόο ιόγνο πνπ ζαο ην πξνηείλνπκε. Σν Κνισλάθη 

είλαη κηα από ηηο αζθαιέζηεξεο ζπλνηθίεο ηεο Αζήλαο. Σν ST GEORGE LYCABETTUS είλαη έλα μελνδνρείν πέληε 

αζηέξσλ, δηαζέηεη ππεξεζία security  θαη δελ θηινμελεί πνιιά  ζρνιεία ηαπηόρξνλα. Οη καζεηέο δελ είλαη κνηξαζκέλνη ζε 

πνιινύο νξόθνπο έηζη ώζηε λα είλαη επθνιόηεξε ε επίβιεςε ηνπο.  

     

   Επίζηρ ζαρ πποηείνοςμε                 

Όνομα Ξενοδοχείου Κατηγορία 
Τιμή με 
πρωινό 

Τιμή με 
ημιδιατροφή 

        

Zafolia 
www.zafoliahotel.gr 

/ Athenean Callirhoe 
www.tac.gr 

/ Airotel Parthenon 
www.airotel.gr 

4* 309 € 329 € 

        

President 
www.president.gr 

/ Titania 
www.titania.gr 

/ Illissos 
www.ilissos.gr 4* 299 € 312 € 

        

Novus 
www.novushotel.gr 

/ Stanley 
www.hotelstanley.gr 

/ Athens Atrium 
www.athensatrium.gr 4* 289 € 309 € 

        

BW Museum 
www.museum-hotel.gr 

/ Golden City / Crystal City 
www.crystalcityhotel.gr 

  3* 279 € 299 € 

        

Oscar 
www.oscar.gr 

/  Candia 
www.candia-hotel.gr 

  3* 269 € 289 € 

  

 

http://www.airotel.gr/
http://www.president.gr/
http://www.titania.gr/
http://www.ilissos.gr/
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ΠΡΟΦΟΡΑ  
ΕΚΔΡΟΜΗ 

 
 

Σηην ηιμή ζςμπεπιλαμβάνονηαι: 

 

 Η νδηθή κεηαθνξά από ην ρώξν ηνπ ρνιείνπ πξνο ην αεξνδξόκην Ρόδνπ, αεξνπνξηθή κεηαθνξά από αεξνδξόκην 

Ρόδνπ πξνο ηελ Αζήλα κε πξσηλή πηήζε, νδηθέο κεηαθηλήζεηο εληόο πόιεο θαη όκνηα σο πξνο ηελ επηζηξνθή 

(απνγεπκαηηλή πηήζε από Αζήλα γηα Ρόδν).   

 Σξεηο δηαλπθηεξεύζεηο ζε έλα από ηα πξνηεηλόκελα μελνδνρεία, ζε ηξίθιηλα θαηά βάζε δσκάηηα γηα ηνπο καζεηέο  

θαη κνλόθιηλα γηα ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο. 

 Γσξεάλ ζπκκεηνρή ησλ ζπλνδώλ θαζεγεηώλ. 

 Σν ιεσθνξείν ζα είλαη ζηε δηάζεζή ζαο, ειεύζεξν από πιεπξάο σξαξίνπ θαη ρηιηνκέηξσλ θαη ζα πιεξνί όινπο ηνπο 

θαλνληζκνύο πνπ πξνβιέπεη ν ΚΟΚ. 

 Αζθάιηζε αζηηθήο επζύλεο θαη ηαμηδησηηθή αζθάιηζε (αζθάιεηα δσήο, έμνδα επαλαπαηξηζκνύ, ηαηξνθαξκαθεπηηθή 

πεξίζαιςε θ.η.ι.) ε νπνία θαιύπηεη ηνπο εθδξνκείο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπο κε επείγνπζα 

αεξνκεηαθνξά, αλ ρξεηαζηεί. 

 πκπεξηιακβάλεηαη Φ.Π.Α. 

 Η ζπλνιηθή ηηκή ηεο εθδξνκήο ζα πξνθύςεη κε ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ζπκκεηερόλησλ. 

 Επίζημορ – διπλωμαηούσορ ξεναγόρ για ηιρ ξεναγήζειρ ζαρ ζηον απσαιολογικό σώπο αλλά και ηο μοςζείο ηηρ 

Ακπόποληρ. 

 Απνδνρή όισλ ησλ όξσλ ηεο πξνθήξπμεο. 

 

Σημειώζειρ: 

 Οη παξαπάλσ ηηκέο έρνπλ ππνινγηζηεί κε βάζε ηνλ αξηζκό ησλ ζπκκεηερόλησλ καζεηώλ. ε πεξίπησζε 

απμνκείσζεο ηνπ αξηζκνύ ησλ καζεηώλ απμνκεηώλεηαη αλάινγα θαη ε ηηκή ηεο ζπκκεηνρήο. 

 Μεηά ην ηέινο ηεο εθδξνκήο, ζα θνπνύλ απνδείμεηο αλά καζεηή ζηα νλόκαηα πνπ ζα νξηζηνύλ από ηελ επηηξνπή ηεο 

εθδξνκήο. 

 Οη ηηκέο ζε όια ηα αλαθεξόκελα μελνδνρεία είλαη πξαγκαηηθέο, επηβεβαίσζε ζα βξίζθεηε ζηελ δηάζεζή ζαο κε ηελ 

αλάζεζε ηεο εθδξνκήο ζαο ζην πξαθηνξείν καο 

 

 
 
Παπακάηω ζαρ παπαθέηοςμε ζσολεία πος επέλεξαν για ηην διαμονή ηοςρ, ηο 
Saint George Lycabettus ηην πεπζινή  ζσολική σπονιά 

Τηλ. Επικοινωνίαρ 

1 Κολλέγιο Αρζάκειο 2310 304000 

2 Κολλέγιο Αναηόλια 2310 398200 

3 Κολλέγιο Γελαζάλ  (δημοηικό) 2310 675020 

4 Κολλέγιο Καλαμαρί 2310 472474 

5 3ο Γσμνάζιο Αμπελοκήπων  2310 737590 

6 Λύκειο Καλλιθέας 2310 787450 

7 Λύκειο Σοτού 23950 22242 

8 13ο  Γσμνάζιο Θεζζαλονίκης 2310 223606 

9 3ο Γημοηικό Στολείο Θέρμης 2310 462180 

10 1ο Γσμνάζιο Χαριλάοσ  2310 308445 

11 100ο Γημοηικό Θεζζαλονίκης  2310 929160 

12 Λύκειο Μαρμαρά 23750 71139 

13 Γημοηικό Στολείο Ζηπαρίοσ 22420 69491 

14 Γσμνάζιο Κορσθής  23330 41490 

15 Μοσζικό Λύκειο Θεριζού 28210 88065 

16 1ο Γσμνάζιο Καζηοριάς  24670 22698 

17 4ο Λύκειο Θωαννίνων  26510 49855 

18 Γσμνάζιο Βεργίνας 23310 92398 

19 3ο Γσμνάζιο Αγίοσ Νικολάοσ 28410 21388 

20 Λύκειο Νιγρίηας 23220 22492 

21 2ο Λύκειο Ηρακλείοσ 2810 310725 

                 

                Με εκηίμηζη,    

                                                                 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΥΓΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΟΒ. 6976117511 


