
           
Γραφείο Γενικοφ Σουριςμοφ – Ενοικιάςεισ Σουριςτικών Λεωφορείων 

                          Εκνάρχου  Μακαρίου 8 ,  Αφάντου Σ.Κ. 85103 Ρόδοσ 

Σθλζφωνο: 2241052035 – 36 Fax: 2241052037 

Email: kbtravel@otenet.gr, www.kbtravel.gr 

 

ΠΡΟΥΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΛΤΚΕΙΟΤ 

AΡΦΑΓΓΕΛΟΤ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΟΠΩ ΑΚΡΙΒΩ ΑΝΑΦΕΡΕΣΑΙ ΣΗΝ ΠΡΟΚΛΗΗ 
ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ 

Οι τιμές περιλαμβάνουν : 

 

 Αεροπορικά εισιτήρια με βαλίτσα 23 κιλά και 8 κιλά χειραποσκευή για το σύνολο των 

εκδρομέων με πτήση της AEGEAN AIRLINES όπως αναφέρονται παρακάτω 

 

OA 217 RHO ATH 25/03/17 16:35 
 
17:35 

OA 212 ATH RHO 28/03/17 19:25 
 
20:25 

 

 Διαμονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας σε δίκλινα - τρίκλινα - τετράκλινα δωμάτια 

για τους μαθητές και μονόκλινα για τους 6 συνοδούς καθηγητές με πρωινό ή 

ημιδιατροφή . 

 Ομαδική Ταξιδιωτική Ασφάλιση αστικής ευθύνης καθώς και ασφάλεια 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 

 

 Περιηγήσεις με πολυτελές ιδιόκτητο λεωφορείο της εταιρίας μας, ελεγμένο 

σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς νόμους για την πραγματοποίηση πλήρους 

προγράμματος ,όπως αναφέρεται στην προκήρυξη του σχολείου. 

 

 Τα τουριστικά μας λεωφορεία διαθέτουν δωρεάν WIFI, TV & YouTube (για ένα 

καλύτερο και ευχάριστο ταξίδι ) 

 

 Δωρεάν μεταφορά από το σχολείο προς το αεροδρόμιο Ρόδου "Διαγόρας" και 

επιστροφή. 

 

 Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας, γνώστης του προορισμού, θα είναι στη 

διάθεση των εκδρομέων καθ'όλη τη διάρκεια της εκδρομής . 

 

 Δωρεάν συμμετοχή των 6 συνοδών καθηγητών του σχολείου. 

mailto:kbtravel@otenet.gr
http://www.kbtravel.gr/


 Δωρεάν ξενάγηση από το γραφείο μας στον Αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης 

και στο Μουσείο Ακρόπολης από έμπειρο Διπλωματούχο ξεναγό 

 

 Φ.Π.Α. & Φόρους Αεροδρομίου 

 

 

Παρατθριςεισ : 

 

Στην   παραπάνω  τιμή Πακέτου δεν ςυμπεριλαμβάνεται : 

 οι είςοδοι ςε αξιοκζατα, μουςεία και αρχαιολογικοφσ χώρουσ. 

 Οτιδιποτε δεν αναφζρεται ρθτά ςτθν παροφςα προςφορά. 
 

Σε οριςμζνα ξενοδοχεία, τα τρίκλινα-τετράκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με extra bed. 

Η μζγιςτθ χωρθτικότθτα ςε τρίκλινα-τετράκλινα κα γίνεται πάντοτε κατόπι ςυνεννοιςεωσ με 

το ξενοδοχείο. 

 

To  παρόν  είναι   προςφορά  και   δεν ζχει  γίνει καμία   κράτθςθ. 

Η προςφορά μασ ιςχφει για 53 μακθτζσ & 6 ςυνοδοφσ. Σε περίπτωςθ αλλαγισ του αρικμοφ 

των ςυμμετεχόντων, θ τιμι αναπροςαρμόηεται ανάλογα. 

 

Είμαςτε ςτθ διάκεςθ ςασ για περαιτζρω διευκρινιςεισ ι λεπτομζρειεσ. 

ασ ευχαριςτοφμε πολφ. 

 

 

 

Με εκτίμθςθ, 

Βενετία Χατηθαντώνθ  

Ξενοδοχεία στην ΑΘΗΝΑ Τιμή κατ’ άτομο 

PRESIDENT HOTEL ATHENS 

Με ημιδιατροφή 

Δίκλινο δωμάτιο : 317 € 

Τρίκλινο δωμάτιο : 299 € 

FOUR SEASONS HOTEL 

Με πρωινό 

Δίκλινο δωμάτιο : 285 € 

Τρίκλινο δωμάτιο : 272 € 

OASIS HOTEL 

Με πρωινό 

Δίκλινο δωμάτιο : 289 € 

Τρίκλινο-Τετράκλινο δωμάτιο : 274 € 

B.W. FENIX HOTEL 

Με πρωινό 

Δίκλινο δωμάτιο : 280 € 

Τρίκλινο δωμάτιο : 262 € 

DIVANI PALACE ACROPOLIS 

Με πρωινό 

Δίκλινο δωμάτιο : 290 € 

Τρίκλινο δωμάτιο : 260 € 

ZAFOLIA HOTEL 

Με πρωινό 

Δίκλινο δωμάτιο : 320 € 

Τρίκλινο δωμάτιο : 305 € 

TITANIA HOTEL 

Με ημιδιατροφή 

Δίκλινο δωμάτιο : 324 € 

Τρίκλινο δωμάτιο : 315 € 

Τετράκλινο δωμάτιο 306 € 

HERMES HOTEL 

Με πρωινό 

Δίκλινο δωμάτιο : 325 € 

Τρίκλινο δωμάτιο : 295 € 


