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Προò Ιο ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Α§ιüτψοι κýριοι,

Εßμαστε στην ευχÜριστη θÝση να σαò αποστεßλουμε τη τελικÞ προσφορÜ του γραφεßου μαò
για την 6Þμερη οδικÞ εκδρομÞ του σχολεßου σαò που επιθυμεßτε να πραγματοποιÞσετε στιò
| - 6IL2/2Orθ στη Σερβßα -Βουλγαρßα
Τελικü κüστοg ανü μαθητÞ: 24θ €

Η προφορÜ Ýχει υπολογισθεß στα παρακÜτω ξενοδοχεßα

ΒελινρÜδι ( 4 διανυκτερεýσειò) υε πρωινü και δεßπνο:
Hotel Balasevic http : / /πηmρ. centarbalasevic.rs / 3*
¹ §υεεπ Astoria 4* (http://wvrw.astoria.rsi)
¹ Mr President Hotel 4* (htφ://vrιvιηl.hotelmrpresidenι.comΔ
¹ kime Hotel 4* (htφ:/Λvlvw.hotelprime,rs/) (central location)

Σüιρια (Ι διανυκτÝρευση) υε πρωινü και δεßπνο:
Hotel Festa Sofia 4t
¹ Hotel Ramada Princess Sofia 4*

*** Η διαθεσιμüτητα τωυ ξευο6οχεßωυ εξαρτÜται απü τηυ σττγιÞ τηò ειαβεβαßωσÞò σαò

Το κüστοò περιλαμβÜνει:
- ΜεταιρορÝg- ΜετακινÞσειò σýμφωνα με το πρüγραμμα με 2 πολυτελÞ λεωφορεßα 5ο

Θ'ΕΣΕΩΝ που πληροýν üλεò τιò νüμιμεò προýποθÝσειò για την Üνετη και ασφαλÞ
μετακßνηση των μαθητþν του σχολεßου σαò και Ýχει Ýγκριση ΚΤΕΟ.

- Υπηρεσßα 2ο" οδηγοý καθ üλη την διÜρκεια τηò εκδρομÞò σε κÜθε λεωφορεßο.- Τιò διανυκτερεýσει9 στο §ενοδοχεßο σε κατÜ βÜση τρßκλινα δωμÜτια
- Πρωινü σε μπουφÝ
- ΗμιδιατροφÞ στα επιλεγμÝνα §ενοδοχεßα, βÜση τηò προσφορÜò μαò
- Επßσημουò τοπικοýò §εναγοýò καθημερινÜ.
- ¸μπειρο αρχηγü - συνοδü του γραφεßου μαò καΘ'üλη τη διÜρκεια
- ΔωρεÜν συμμετοχÞ των 5 συνοδþν καθηγητþν σε μονüκλινα δωμÜτια
- Φüροò διαμονÞò στα §ενοδοχεßα
- ΟμαδικÞ ασ<ρÜλεια ατυχημÜτων
- ΑσφÜλεια α(rτικÞò ευθýνηò
- ΦΠΑ
Δεν περιλαμβÜνει:

- ¼τι δεν αναφÝρεται

Η προσφορÜ Ýχει υπολογισθεß για 73 μαθητÝg και 5 συνοδοýò και οποιαδÞποτε μεταβολÞ
στον αριθμü ατüμων θα επηρεÜσει το τελικü κüστοò. τ
ΑναλυτικÜ στοιχεßα λεωφορεßων και οδηγþν καθþò και το πρüγραμμα θα σg5 δοθοýν αν
αποφασßσετε να μαò επιλÝ§ετε.
Εßμαστε στη διÜθεσÞ σαò για οποιαδÞποτε συμπληρωματικÞ πληροφορßα χρειαστεßτε

Με εκτßμ
Δερμεν ΕλÝνη
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