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ΘΕΜΑ:Προσφορά για 'Πενθήμερη εκδρομή στην ΚΩΝΣΤΑΝΠΝΟΥΠΟΛΗ
11-15/03/2012

για 30 Μαθητές και 5 Συνοδούς Καθηγητές

Αθήνα 30/01/2012
Προς: 10 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ~AΛHPOY" -

Και 10 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ~AΛHPOY

Υποψιν : Κ.Κ ΛΥΚΕΙΑΡΧΗ και ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗ

-'-=-~-:':-:~K(1Tόπlν-πρόσKΛtΊσήζσαςπαρακαλώ "σημειώστε την προσφ6ρα τού γρ·aφείδυ-μaςως-:-.~-:.--. --ο .---

εξής:

Κόστος ανά μαθητή: EUR 524,00 σε δίκλινα/τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές

Π εριλαμi>άνονται :
./ Μεταφορά με λεωφορείο από το Π ΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ -

ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟ, κατά την αναχώρηση και επιστροφή του group
./ Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με πτήσεις της ΟΙ YMPIC AIR

ΟΑ 315 11/03/2012 ΑΘΗΝΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΠΝΟΥΠΟΛΗ 07:40' - 09:00' ,
ΟΑ 320 15/03/2012 ΚΩΝΣΤΑΝΠΝΟΥΠΟΛΗ - ΑΘΗΝΑ 21:20' - 22:40'

./ Φόροl αεροδρομίων που σήμερα ανέρχονται στα 66 ευρώ

./ 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο EΤERNO 4* ( www.eternohotel.com),
Πολύ καλό, κεντρικό στην περιοχή ΤΑ=ΙΜ στην Κωνσταντινούπολη, σε
δίKλlνα/τρ-ίκΛlνα--δωpάτlα:γrα -τοος μaθητέ~'-"'-~" -.--- ._-- .,"", ". ". -τ, •• ": --'7' .- "-:'~'-'-

./ 4 πρωινά γεύματα σε πλούσιο μπουφέ στο ξενοδοχείο

./ Μεταφορές από - προς αεροδρόμιο Ατατούρκ της Κωνσταντινούπολης

./ Όλες οι ξεναγήσεις - περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο στην
Κωνστσνηνούπολη. με έμπειρο οδηγό, με χρήση 9 ώρες ημερησίως για 5 μέρες

.,.,---"~ .5 καθηγητές..-ΔΩΡΕΑΝ.σε 2 δίKλιν~Kαl-1μoνόKAlνo" δωμάτια "-"-_.~=-:;--,- - - -
.. ~_._.. --- - ..- - _.. ---- -

./ Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας καθόλη τη διάρκεια της εκδρομής
~ ." "./- -40πlκός Ελληνόφωνος Ξεναγός-καθόλη τη δ,άρκε,α-τηc:παραgονήςσαςστη-

Κωνσταντινούπολη
"" . :-'γι" "ΦΠΑ":=-""'---'" ..- ".... --=":.~'--='=:'" . ~;:...:-~.-;....,:=.:0 Ξ• .:,;..;,c :~-..:o":"_:':'".:';:.-;,--,:" :" ._- ~

./ Ταξιδιωτική Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης

./ Ασφάλεια Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μαθητών και καθηγητών

(Προαιρετικά:) Εισιτήριο καραβιοά για τα Πρινκηπόνησα CΠρίγκηπος, Χάλκη),
~.. .' με κόστος 7 ευρώ ανά μαθητή ;'

Δεν περιλαμJ>άνονται: Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στα ανωτέρω, οτιδήποτε
αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο, είσοδο: σε μουσεία και γενικότερα σε
επισκέψιμοιπ; χώρους όπου απαιτείται εισιτήριο.


