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Eοεiq sειυρεiτε 6τι"rο καλ6 κραα[ εiναι η ουoiα ενog καλο* tαξιδιο*' |-t παρ4α οαq, 6μω9, προτιμα τηv μπiρα. Tι θα

επιλθξετε, Παρiαι ιi M6vαχο; A${αrε τουg καβγ*δεq Kαι επισκε$θεiτε το Στραοβο*ργο, Εδιi:, μπoρεiτε vα αrιολαtαετε

τηv καλ0τεBη γα}.λικι! και γερμαvιl{{ κουζivα, μαζ{ και τα ποτα τoυq. Ολiκληpο το ιcrιoρικδ κ€vτρο {ουαιααcικα 6vα

vηοi αrοv ποταμδ |λ) εivαι Μνημεiο Παγκ6ομιαq Kληροvομι*q. Επιοκε$θεiτε οπωoδrjποτε τοv καθεδρικi vα6 του

12oυ αιι|lνα Kαι τηv παραμυθθνια ουvοικiα <|a Petite Γranceυ {Mικρr] Γαλλiα)'

:... ;",.. :.. :|. ι.:,...l :,'; :..;.l' i'
A9*να, i1αρu'oκευi, 27 N.ρεμBoiου ZaUI

Τo lραΦεiο μαξ vια τηV 4ημερη (η 3ημερη} εκπαιδευτικl1 εκδρoμη πoυ διοργαvΦvει

ΠεριQ€ρειακη ΔιεΟθυvoη A/βαθμιαg & B/βαθμιαq Κεvτρικηg Mακεδoviαζ στα πλαLoια τηg

υλoπolηοηg εγκεκριμ6voυ προγραμματοq oxoλικι.bv-εκπαιδευτικιbν δραoτηριoτητωv στo

Στραοβo0ργo τηq ΓαλλLαg και το πρ6γραμμα EUROSCOLA, κατα τη xρovικη διαρκεια απo τιq

rε .ωq τιq zr ιεκεμβριΨ tη rε ξ(*s -**Δ*:::*βΡj:γ-}*.9".14 γtα 24 μαΘητ69 και 2 καθηγητ6q-

ουvοδo0q και απoδεx6μεvoι τoυg 6ρoυq τηq προκ*ρηξηg, πρoο$θρει:
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Φ6ρoι αεροδρομιωv Και επlvαυλoι Kαυσιμων. \./"

Miα (1} Ψoσκευη μθxρι 20 kg' για Kαθε σUμμετθχoVτα

"*ΛεGEΑtr

*Σ1{ΜAΝT||(}| ΕΠtΣl{MANΣH: oι iδι,εq ιilρεq πτησεωv ιcη(ιiουv και σEηv

πεpιπτωση επιλoγ{ζ τoυ 3ημερoυ, 18 με 20 Δεκεμβρioυ*
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Yπερυι}ωμ€vo λεω,$ορε(o για τιζ μετακιvrioειg, περιηγιiοειg, επιoκ€ι1;ειq και
μεταQ,op€q,καθ;6λητηδι&ρκειατηiqεκδρομ]iζlω:,ισεΦτoυ
ογoλε.iου
. |Περ,d\αμβ&vεται η μετα$οριi απ6 αεροδρ6μ.o1 \r,l,,uιp,) ι,ια τo

Στρ αoβο,0 ργo |(:αι Στρασβο 6 ργο γtα τo' αερoδ ρ6μ ιo ετoυ τγi&}ff. :εvdYQσ[ στo Στραοβo$ρψo,.
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ο EπαYΨελματικη aot6οιιoη Aατικηg Ευθ0vηs & πληρη ιατρo$αρμακευτικ.η \
κιiλυιpη.περiθαλι},η 6λωv ταlυ oυμμετε1dντωv {Γ. ΣIΔEPI{Σ AΣΦAΛ|ΣTlκl{
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. € 509..* κατ,

. € 539..* κατ,

(3ημερo}

(4ημεpo}

rατoμo
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ΣYNoΛlKo KoΣToΣ:

ο € 13.234,- (3ημερo}

ο € L4.aI4,- (4ημερo}
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