ΓΕΛ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ
ΑΘΗΝΑ- ∆ΕΛΦΟΙ
20-23/1
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ -ΠΕΙΡΑΙΑΣ
1 ηµέρα .Συγκέντρωση στο Λύκειο σας και µεταφορά στον επιβατικό σταθµό στο
λιµάνι του ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
Τακτοποίηση στις καµπίνες και αναχώρηση.
η

ΠΕΙΡΑΙΑΣ -∆ΕΛΦΟΙ
η

2 ηµέρα Φθάνοντας στον ΠΕΙΡΑΙΑ θα επιβιβασθούµε στο πούλµαν και θα
αναχωρήσουµε για τους ∆ΕΛΦΟΥΣ µε πρώτη στάση στο γυάλινο κτίριο Κούρος
για καφέ και ξεκούραση.
Άφιξη στους ∆ΕΛΦΟΥΣ ξενάγηση δυο ωρών στο Μουσείο και τις αρχαιότητες ενώ
το µεσηµεριανό µας γεύµα θα είναι στην ΑΡΑΧΟΒΑ.
Κατά την επιστροφή στάση για καφέ στα υπερυψωµένα καταστήµατα της εθνικής
οδού ΣΕΙΡΙΟΣ. Άφιξη στο ξενοδοχείο τακτοποίηση στα δωµάτια ξεκούραση και
νυκτερινή έξοδος .

ΑΘΗΝΑ
η

3 ηµέρα Μετά το πρωινό ξεκινάµε για την γνωριµία της ΑΘΗΝΑΣ µε πρώτο
σταθµό το ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ενώ στην συνέχεια θα µεταφερθούµε για
επίσκεψη στον Ναό της ∆ηµοκρατίας την ΒΟΥΛΗ των ΕΛΛΗΝΩΝ. Συνεχίζουµε
για τα ΤΗΕ MALL η αν επιθυµείτε αναχώρηση για τα ΣΠΑΤΑ στον µεγαλύτερο
ζωολογικό κήπο της Ελλάδας το ΑΤΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ µε την λίµνη µε τα έξυπνα
δελφίνια (3 € επιπλέον είσοδος ) .
Πολύ κοντά βρίσκεται και το καινούργιο THE MALL MCARTHUR GLEN
( εκπτωτικο χωριό ) για επίσκεψη και γεύµα.
Αν είναι στο πρόγραµµα σας ξεφάντωµα στο ALLOY FUN PARK µε τα 65
ασφαλέστατα παιχνίδια του.
Αναχώρηση για το λιµάνι του ΠΕΙΡΑΙΑ επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για το
Ηράκλειο. Άφιξη και µεταφορά στο ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ.

ΤΕΛΟΣ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ

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

ΤΙΜΗ 123 €
Με το ALEXANDRA ZAFOLIA 4****
Λ. Αλεξάνδρας 82
Τα δωµάτια µε κλιµατισµό-δορυφορική τηλεόραση –µίνι µπαρ

ΠΡΩΙΝΟ ΜΠΟΥΦΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ
ΤΙΜΗ 122 €
Με το PRESIDENT 4****
Κηφισίας 18
Τα δωµάτια µε κλιµατισµό-δορυφορική τηλεόραση-µίνι µπαρ κ.λ.π

ΠΡΩΙΝΟ ΜΠΟΥΦΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ
ΤΙΜΗ 122 €
Με το ξενοδοχείο ATHENS ATRIUM 4****
Ωκεανίδων 15 800 µ από τις Στήλες Ολυµπίου ∆ιός
Τα δωµάτια µε κλιµατισµό-δορυφορική τηλεόραση –µίνι µπαρ –
ιντερνετ- hydro massage- Jacuzzi κ.λ.π

ΠΡΩΙΝΟ ΜΠΟΥΦΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ
ΚΑΙ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ ∆ΩΡΟ

ΤΙΜΗ 122 €
Με το TITANIA 4****
Πανεπιστηµίου 68
Τα δωµάτια µε κλιµατισµό –δορυφορική τηλεόραση-µίνι µπαρ κ.λ.π

ΠΡΩΙΝΟ ΜΠΟΥΦΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ
ΚΑΙ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ ∆ΩΡΟ

ΤΙΜΗ 114 €
Με το TROPICAL 4****
Ποσειδώνος 78
Τα δωµάτια µε κλιµατισµό –δορυφορική τηλεόραση –µίνι µπαρ κ.λ.π.

ΠΡΩΙΝΟ ΜΠΟΥΦΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ

Οι τιµές περιλαµβάνουν
- Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηράκλειο-Πειραιά -Ηράκλειο σε τετράκλινες
καµπίνες µε τουαλέτα µε ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
- 1 διανυκτέρευση σε τρίκλινα δωµάτια στο ξενοδοχείο της επιλογής σας
- Μεταφορές µε σύγχρονο ΠΟΥΛΜΑΝ 50 θέσεων
- Μεταφορές ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ-ΛΙΜΑΝΙ-ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ
- Οi καθηγητές δωρεάν -δίκλινο στο πλοίο µε δείπνο µονόκλινα στο
ξενοδοχείο.
- Οι ηµερήσιες εκδροµές όπως περιγράφονται στο αναλυτικό πρόγραµµα .
- Νυκτερινή διασκέδαση .
- Ασφάλεια ταξιδιού σύµφωνα µε την ταξιδιωτική οδηγία της Ε.Ο.Κ.
- Ασφάλιση αστικής ευθύνης ατυχήµατος.
- Φόροι και Φ.Π.Α.
- Επιπλέον ασφάλιση µε ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ που περιλαµβάνει
ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α και αεροπορική µεταφορά όλο το
24ωροΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 63454/92329.
- Επαγγελµατίας ξεναγός στις περιηγήσεις
- Ποινική ρήτρα αθέτησης όρων.
- Αντιµετώπιση µαταίωσης της εκδροµής.

Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία µην διστάσετε να
επικοινωνήσετε µαζί µας.

Με εκτίµηση

ΧΡ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλ. 2810-225705 –330237-

