ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ
ΑΘΗΝΑ- ∆ΕΛΦΟΙ
3 η 4-6/4
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ -ΠΕΙΡΑΙΑΣ
1η ηµέρα:Συγκέντρωση στο Λύκειο σας και µετακίνηση στο
λιµάνι η το αεροδρόµιο Νικ. Καζαντζάκης.
Επιβίβαση στο πλοίο τακτοποίηση στις καµπίνες και
αναχώρηση.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ- ∆ΕΛΦΟΙ
2 ηµέρα:Άφιξη στον ΠΕΙΡΑΙΑ , τακτοποίηση των
αποσκευών στα πούλµαν και αναχώρηση για τους ∆ΕΛΦΟΥΣ µε στάσεις λίγο έξω
από την ΑΘΗΝΑ για πρωινό η καφέ και παραδοσιακή τυρόπιτα στο γυάλινο
κτίριο ΚΟΥΡΟΣ.
Άφιξη στις Αρχαιότητες συνάντηση µε την ξεναγό για µια ξενάγηση στο Μουσείο
και τον χώρο δυο και πλέον ωρών.
Περιήγηση στην ΑΡΑΧΟΒΑ και επιστροφή στην ΑΘΗΝΑ .
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο ξεκούραση και έξοδος για το υπόλοιπο πρόγραµµα
της πρώτης ηµέρας της εκδροµής σας η νυκτερινή διασκέδαση.
η

ΑΘΗΝΑ
3 ηµέρα Πρωινό και συνάντηση µε τον ξεναγό µας που θα έρθει στο ξενοδοχείο
για ένα γύρο γνωριµίας της πόλης ξεκινώντας από τις στήλες του Ολυµπίου ∆ιός –
το Καλλιµάρµαρο- το Μουσείο- το Πολυτεχνεία πριν φτάσουµε για την µεγάλη
ξενάγηση στο µοναδικό σε εκθέµατα στην Ευρώπη Μουσείο της Ακρόπολης.
Βόλτα στο Θησείο και το Μοναστηράκι φαγητό στού ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ και στην
συνέχεια επίσκεψη στην ΒΟΥΛΗ των ΕΛΛΗΝΩΝ .
Ξεφάντωµα στο ALOU FUN PARK µε τα 65 ασφαλέστατα παιχνίδια του και
αναχώρηση για το λιµάνι του Ηρακλείου. Άφιξη στο Ηράκλειο και επιβίβαση στο
πούλµαν για το Αρκαλοχωρι.
η

ΤΕΛΟΣ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΝΑ ΤΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

ΤΙΜΗ 177 € αεροπλάνο-πλοίο
ΤΙΜΗ 147 € πλοίο-πλοίο
Με το

ALEXANDROS 4 ****

ΠΛ. ΜΑΒΙΛΗ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ)
Τα δωµάτια µε κλιµατισµό –δορυφορική τηλεόραση –µίνι µπαρ –καλλυντικά –
σαµπουάν –µπουρνούζια κ.λ.π.

ΠΡΩΙΝΟ ΜΠΟΥΦΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ
ΚΑΙ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ η ∆ΕΙΠΝΟ

ΤΙΜΗ 175 € αεροπλάνο-πλοίο
ΤΙΜΗ 145 € πλοίο-πλοίο
ATHENS ATRIUM 4****

Με το
Ωκεανίδων

Τα δωµάτια µε κλιµατισµό –δορυφορική τηλεόραση –µίνι
µπαρ –πιστολάκι µαλλιών-υδροµασάζ

ΠΡΩΙΝΟ ΜΠΟΥΦΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ
ΚΑΙ ΓΕΥΜΑ η ∆ΕΙΠΝΟ

ΤΙΜΗ 166 € αεροπλάνο –πλοίο
ΤΙΜΗ 136 € πλοίο-πλοίο
Με το TROPICAL 4****
Ποσειδώνος 75
Τα δωµάτια µε κλιµατισµό –δορυφορική -τηλεόραση-µίνι µπαρ-καλλυντικά
µπάνιου κ.λ.π.. ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ

ΠΡΩΙΝΟ ΜΠΟΥΦΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ
Οι τιµές περιλαµβάνουν :
-Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε τετράκλινες εσωτερικές καµπίνες µε τουαλέτα µε
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ.
-Αεροπορικά εισιτήρια µε AEGEAN αναχώρηση 4/2 08.55
-1 διανυκτέρευση σε τρίκλινα δωµάτια στο ξενοδοχείο που επιλέξετε οι µαθητές.
-Μεταφορές µε σύγχρονο κλιµατιζόµενο πούλµαν στην διάθεση των εκδροµέων
όλο το 24ωρο.
-Για τους συνοδούς καθηγητές δωρεάν συµµετοχές (δίκλινες στο πλοίο- µονόκλινα
στο ξενοδοχείο -γεύµατα κ.λ.π) και σε ΣΟΥΙΤΕΣ αν επιλέγει το TROPICAL.
- 2 FREE ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ
-Ασφάλεια ταξιδιού σύµφωνα µε την ταξιδιωτική οδηγία της Ε.Ο.Κ. και ασφάλεια
ευθύνης διοργανωτή .
-Ασφάλιση Αστικής ευθύνης και ατυχήµατος που περιλαµβάνει ΙΑΤΡΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙ∆Α όλο το 24ωρο καθώς και αεροπορική µεταφορά ασθενούς µαθητή.
-Ξεναγός στους ∆ΕΛΦΟΥΣ και ξεναγός στην ΑΚΡΟΠΟΛΗ .
-1 κινητό τηλέφωνο στους καθηγητές.
-Αποδοχή ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης όρων.
-Αντιµετώπιση περίπτωσης µη πραγµατοποίησης εκδροµής .
-Η επιστροφή χρηµάτων σε µαθητή που λόγω ανωτέρας βίας δεν θα συµµετάσχει
θεωρείται πάντα από το γραφείο µας δεδοµένη.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή απορία µην διστάσετε να επικοινωνήσετε µαζί µας
Με εκτιµηση
ΓΙΑΝΝΑ ΒΙΛΑΝΑΚΗ
2810 341-862 282-112
6937 197930

