
 

 

Προς : 6o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ  

Θέμα : Προσφορά σχολικής - εκπαιδευτικής εκδρομής 

Προορισμός : ΒΙΕΝΝΗ 

Άτομα : 34+3  

Ημερομηνίες : 15/04/2019 – 18/04/2019  (4 ημέρες / 3 διανυκτερεύσεις) 

 
 Μεταφορικό μέσο 

 

Ημερομηνία  Εταιρία  Δρομολόγιο Ώρες 

15/04/2019  Aegean  Ρόδος – Βιέννη 06.40 – 09.50 

18/04/2019  Aegean  Βιέννη - Ρόδος 10.45 – 17.40 

 

 Περιλαμβάνει 

 

 Αεροπορικά εισιτήρια Ρόδο – Αθήνα – Βιέννη – Αθήνα - Ρόδο με Aegean 
airlines. 

 Βαλίτσα 23 Kg + χειραποσκευή 8 Kg για τον κάθε επιβάτη.  

 Φόροι αεροδρομίων.  

 Ξενοδοχείο της επιλογής σας με πρωινό σε τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια για 
μαθητές και μονόκλινα για τους καθηγητές. 

 Πολυτελή πούλμαν που πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις ( 
πιστοποιητικό ΚΤΕΟ, κλιματισμός, άδεια κυκλοφορίας κ.λ.π ) στην διάθεσή σας 
για 12 ωρες την ημέρα.  

 ΔΩΡΟ απ το πρακτορείο μας Ελληνόφωνας ξεναγός για 4 ώρες.  

 Ταξιδιωτική ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

 Πρόσθετη ασφάλεια ασθένειας και ατυχημάτων 

 ΔΩΡΕΑΝ οι συνοδοί καθηγητές (3). 

 Φ.Π.Α  

 

 



 
 Δεν περιλαμβάνει  

 

 Οι είσοδοι σε θέατρα, μουσεία/αρχαιολογικούς χώρους και ότι δεν 

αναγράφεται παραπάνω. 

 Τιμή κατ’ άτομο          

                                                                                  

            Ξενοδοχείο (34+3)  Πρωινό  Ημιδιατροφή 

 HB1  Schonbrunn 4*   630 €  --- 

 
 

Σημείωση 

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο «νέος φόρος διαμονής» που ισχύει από 
01/01/2018. 

Ξενοδοχείο 2* ο φόρος είναι 0,50 € / δωμάτιο / διανυκτέρευση. 

Ξενοδοχείο 3* ο φόρος είναι 1,50 € / δωμάτιο / διανυκτέρευση. 

Ξενοδοχείο 4* ο φόρος είναι 3,00 € / δωμάτιο / διανυκτέρευση. 

Ξενοδοχείο 5* ο φόρος είναι 4,00 € / δωμάτιο / διανυκτέρευση. 

 

Σε περίπτωση που θέλετε κάποιο συγκεκριμένο ξενοδοχείο που δεν 
αναγράφουμε παραπάνω, παρακαλώ ενημερώστε μας να το συμπεριλάβουμε 
στην προσφορά μας.  

 Σε περίπτωση αλλαγής του προγράμματος ή την προσθαφαίρεση ατόμων θα 
υπάρχει και η ανάλογη προσαρμογή στη τιμή.  

 H παρούσα αποτελεί προσφορά και σε καμία περίπτωση κράτηση. 

 

Best Regards, 
Sais Giannis 

 
Tarpon Springs 42 

85100 Rhodes, Greece 
Tel: 22410-39781 
Fax: 22410-37711                                                                                                                                     
info@saistravel.gr 


