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ΠΡοΣΦοPA
3fiμερnc αερoπoρlκfls εκδρoμfts oτnv Γερuαviα
ΣTPAΣBοYPΓo

κωιημtρo σαξ,
Ev δψεl τηg τμ{μερηs εκδρoμ{g σαs στηv Γερμαviα, πoυ Θο πρoYματoπolηΘεΙ μεταξδ
18 Δεκεμβρioυ.20 Δεκεμβρioυ 2014, οαg υποβδλλουμε τηv ακδλoυΘη πρoσφορδ μαg:

ΞyΛJοΠr,,{ο f1ΡQΙ:P Α,ι,,btΑ E,ωPΦ,ι,l,{ ξ
1ιι iι,1EPA: ΘεαααλοvΙκη : Φροvκφοiρτη, μεταφoρδ oδlκδg oτo Στροαβo6ργο
2xMEPA: Στροoβoδργo, επioκεψη oτo Eυρcοκovoβoδλlo
3x MEPA: Στραοβοιiργo - ξεvαγηαη πδλεrοE κα| μεταφoρθ oτη Φραvκφoιiρτη

Θεοοαλοviκη

-

ΤΙM}| ΠAKEΤΟY:

+

665.00 € τo θτoμo με δlαμovη oτο APPART,CITY STRASBοι,RG AERοΡοRT 3***

+

713.00 € τo δτoμo με δlαμovi1 oτo INτER ιE FORUM

3.r{.{.

Aεροπoμκδ

Στlq ποροπqγq-Ξ τlu*E -περιλg Φθvοvταl;
εlolτηρ|ο Y|cl τηv δlαδρoμη Θεοοαλoviκη_Φραvκφoυρτη_Θεooαλoviκη

oυμπερlλoμβοvoμivηq 011εlρoπooκευηq 55X4οX20
1Bl12 Θεοααλοviκη - Φραvκφoδρτη Hαhn 21:15 _ 23:00
2ali2 Φραvκφουρτη l-|αhn * θεοοαλοviκη l7:55 _ 2i:30
Δrαμovη σε 3{.*{. ξεvoδo1εio oτo Στραoβoδργo, ovολoγo με Tηv επrλoγη σclξ, Y|α
02δtαvυκτερε0oεlq με πρωlvδ bυffel. |-{ δloμovη τωv μoΘητδv Θα εivαl oε δiκλrvα
με Tηv RYΑΝ ΑlR

δcομδτια καt Ο l τρiκλlvο
Φoγητδ (O3cουrse menu dinner) Y|α τιζ 02v0xτεq oε εξαrτερlκδ εoτιοτδρlo με δlαμovη
oτo APPΑRT,c|TY SΤRΑSBoURG ΑERoPORT καl εvτδq τoυ ξεvoδo1εioυ με δrαμovη oτo
|ΝΤER LE FΟRUΜ
Toπlκδ ποιiλμαv Y|α Tlq μετακtvηοεtg: Aεροδρδμlο Φραvκ=φοδρτηq*Ξεvοδοxεiο
ΣτραοβoΦρYoυ, Ξεvoδoxεio-Eυρωκoιvoβoδλro-Ξεvoδo1εio κοr Ξεvoδo1εio-Ξεvογηoη

Ο

a

a

πδλεο:g_Αερoδρδμlo Φραvκφoδρτηg
Aρxηγδg-ουvοδδξ TΟυ γραφεiου μοg γvδατηζ TΟυ lTρoΟρ|σμου κοθ' δλη τη
δrορκεrα τηg δtοδρoμηq
Toπ:κδg αγγλδφωvog ξεvαγδE γrα 01ξεvαγηoη πδλεωq σΤo Στραoβo0ργo
Aαφ*λε:α Aοτ:κηg Eυθ*vηq καl Ταξlδlοrτ:κη Aαφ*λlαη
Δυο {Ο2} ελεδθερεs συμμετο1ig γrα Τουζ ουvοδοδζ καΘηγητig ο.ε μovδκλrvα
δcοματlo

Στlq παοαπαγcρ

I
!

τιuic δεv περlλαuBδvοvτql:

Επtπλtov γευματα, ποτδ και τηλεφωvηματα

Eiooδoι σε αρ1αtoλoγικoδg 1δρoυq, μoυoεiο, Θεαμoτα Kο| δτl αvoφfρετοl σTηv
παρoΟoα ΤTρoσφoρα ωq ΤΤρoct|ρεΤικη παρo1η
|.| βαλiτoο στηγ πτf1οη τη6 Ryαπ Air γlα τηv δlαδρομη Θεοοολοviκη - Φραvκφoδρτη.
Θεαoαλoviκη, η oπoiα oτol1iζa 40.00 € καl μπoρεivα ζυγiζε: μi11ρl 15κlλδ .

Σημεiοιoη#Ι: o υπολoylαμdg τηs τιιrηt
μαΘητrbv + 02ελειiΘερεE αυμμετo1Ξ5

t1qει

γivει με β&οη τοv αριΘμο rcοy 25πληροιτit'>v

o

υπaλaγιαμ6g τηg τιμi'g tγει γΙvει με β6oη τov C'ερoπoρικ6 vα6λο ποu
υrrαρxεl αοτli τη ατιγμη δεαθ€αμο€:
,{α, εvδqEομEv6}€: ιfC, δlαφοροπoιηΘεΙ frοE rη ατιγμη τηg
επιβεβoicισηs. oπoια6i1πoτε α6ξηoη στηv τιμrt roo ειoιτηρΙoυ jcos τηY oτιγμη tηs
κρdτηoηg βαρ6vει Toι,s: ταξι6ιcbτεg. H αερoπoρικi1 εταιρεΙα Y'α τηv 6toμευoη τcιν Θt,oεcιv
9Ξλεl γη α.rιΥμη rηg κρtrησηg πληροlμη ι00% rοu σl,vολlκοιi ποgο$ καε ολα rα ov6μαrα
με λoπvlκοιiE 1αρακπiρεE
ΣημεΙοaοη#2:

Γlα oποtαδηποτε αλλη δlευκρivrοη εiμαοτε οτη δrαθεoη οοg.
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Γlo τo DROMEAS τRAvEt
Mε εκτiμηoη,

Χρυααvθδπoυλοg Θεδδcορog
Bλθ1og Ml1αηλ
Aυγlτiδηg Καrv/vog
Νθτoη Eλivη

πληροφορiεg:
τηλ: 23Ιο δο59οο - φαξ: 23tο 64ο7ο1
2

