
ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΕΝΣΤΠΟ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΓΕΛ ΕΤΡΩΠΟΤ 
14-20/3/2019  

 

 

Αγαπητοί ταξιδιώτες,  
ας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στην εταιρία μας για την εκδρομή  που επιλέξατε.  Θα καταβάλλουμε 

κάθε προσπάθεια για να τιμήσουμε αυτή την εμπιστοσύνη . Παρακάτω σας παραθέτουμε γενικές  

πληροφορίες για το ταξίδι σας . 

 

Ώρα & Σόπος συγκέντρωσης του group / Πτήσεις εκδρομής 

το αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ της Θεσσαλονίκης θα σας είναι μαζί σας  ο αντιπρόσωπος του γραφείου μας  

με πινακίδα HERODOTUS TOURS 

ΩΡΑ ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ 

 

09:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

 

14/3/2019 

ΣΟΠΟ ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ 

ΧΟΛΕΙΟ 

ΗΜΕΙΟ ΤΝΑΝΣΗΗ 

 

Γκισέ RYAN AIR 
( Αίθουσα Β’ ) 

Hμερομηνία 
Αεροδρόμιο 

Αναχώρησης 

Αεροδρόμιο 

Προορισμού 
Πτήση Ώρα 

αναχώρησης 
Ώρα άφιξης 

14/3 ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΝΑΠΟΛΗ 
RYAN AIR  

13:05 13:45 

20/3 MΠΕΡΓΑΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 14:15 17:20 

Για την ασφάλεια των αποσκευών σας συνιστούμε να είναι κλειδωμένες κατά την  παράδοση τους στο αεροδρόμιο. Ο τουριστικός οργανισμός HERODOTUS 

TOURS  δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για κλοπή ή διάρρηξη αποσκευών . Από 06.11.2006 νέα μέτρα ασφαλείας ισχύουν σε όλα τα αεροδρόμια της  Ε.Ε σχετικά με 

την μεταφορά υγρών στις χειραποσκευές  τω ν επιβατών . Επίσης θα θέλαμε να τονίσουμε ότι κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για τα ταξιδιωτικά έγγραφα του. 

Σαξιδεύετε με ταυτότητα ΝΕΟΤ ΣΤΠΟΤ με ΛΑΣΙΝΙΚΟΤ ΧΑΡΑΚΣΗΡΕ η με εν ισχύ διαβατήριο.  

Ξενοδοχεία Διαμονής Εκδρομής 

 

CRISTOFORO COLOMBO 4* 
Via Cristoforo Colombo, 710, 00144 Roma RM, Ιταλία 

+39 06 592 1901 
 

MIRAGE HOTEL  4* 
18, Via Francesco Baracca, 231, 50127 Firenze FI, Ιταλία 

+39 055 352011 
 

τοιχεία αρχηγού-συνοδού  εκδρομής 
Κος Καραγκούνης Αλέξανδρος 6944517631 

ημαντικές ημειώσεις Εκδρομής 
1) Απαραίτητο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας νέου τύπου ή διαβατήριο σε ισχύη. 

 

2) Μια χειραποσκευή με μέγιστες διαστάσεις 55x40x20 εκ. μέγιστου βάρους 10 κιλών & μία μικρή χειραποσκευή με μέγιστες 

διαστάσεις 40x20x25 εκατοστά. Απαγορεύονται συσκευασίας υγρών άνω των 100 ml όπως και αιχμηρά αντικείμενα. 

 

3) Οι δημοτικοί φόροι καταβάλλονται εξ’ ιδίων στα ξενοδοχεία κατά την διαδικασία παραλαβής των δωματίων 

 

τα ξενοδοχεία καταβάλλεται χρηματική εγγύηση 15 ευρώ Colombo-10 ευρώ Mirage ανά άτομο κατά την διαδικασία 

παραλαβής των δωματίων και επιστρέφεται μετά των έλεγχο των δωματίων κατά την αποχώρηση από το ξενοδοχείο. 

 

ΣΑΣ ΕΥΦΟΜΑΣΤΕ ΚAΛΟ ΤΑΞΙΔΙ 
 

 

 


