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Aξ16τrμη Kα

Xατζoπo0λoυ

,

Kα| αγαπητoΙγovε[g,

,Εxω

τηv τlμη καl τηv ευ1αρiοΤηση vα οαg oτεi,\ω TηV τΤρoσφoρα μoυ TΙoι; αφoρα τηv oμαδικη απooτoλη τηq
Περlφ6ρεlα σαζ σTo Στραoβo0ργo 25 μαΘητΦv καl 2 καΘηγητΦv oυvoδΦv γlα τo πρoγραμμα EURoScoLA
πoυ θα δrεξαxΘε1oτo Eυρωκorvoβo0λro oτlg 19Δεκεμβρioυ 2014

Eλπiζω vα εiμαl αVTαYωVΙστlκog καl vα μoU αvαΘfoετε εκ vεoυ τηv oργαvωση τηζ απooτoληg τηg περlφ6ρεlα
σαζ Kα| ευxoμαl vα επαvαληφΘεiη περυotvη επtτυxiα
.

Σαg επroημαivω oτl λ6γω εoρταoτlκηq περloδoυ τωv Xρloτoυγ6vvωv ol Θ6oε19 ε[vαr πoλΟ περroρloμfvεζ Kα|
εταlρiα μαg δεoμε0εl αυτfg τlg Θfoεlg μ6vo 6ω9 25 Noεμβρioυ 14,00 - Mετα τo 1ρovlκo αυτo
αερoπoρlκη
η
περlΘΦριo ol Θ6oε19 Θα ακυρωΘoOv καl or τrμ69 Tηζ πρoσφoρdg δεv Θα ιox0oυv καΘoτl δεv υπαρxoυv πλ6ov
Θf οεtg.

Πρ6γραμμα 4 ημ6ρε9
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Στlc τlμf< περlλαμβαvovταl

:

Aερoπoρtκα εlo"lτηρlα μεT, επlσTρoφηg απ6 ΘΕΣΣAΛoNιKH - ΦPAΓKΦOYPTH με ΤηV A|R SERB|A
Z. ol φ6ρol αερoδρoμiωv
{
(3) δlαvυκτερε0oεlg o,τo ξεvoδo1ε1o πoυ Θα επιλ6ξετε oε δiκλtvα η τρ[κλlvα δωματlα καt μovoκλ|Vα γ|α
τoυg ουvoδo0g καΘηγητfg
4 Πρωlvo oτo ξεvoδoxεlo
Δ0o (2) γε0ματα oε τoπικo εoτtατ6ριo oτo Στραoβo0ργo,
h
Mεταφoρfg : Aπo τo αερoδρoμlo αφιξηg γ|α To Στραoβo0ργo μεT,επloτρoφηq , απo τo ξεvoδoxε[o
oτo Kolvoβo0λlo τηv ημ6ρα τηg ημερiδαg. To πoOλμαv Θα ε[vαl δlαΘ6o|μo Y|α καΘε τoπικη μετακivηoη.
|-{ ξεvαγηoη oτo Στραoβo0ργo oτα Eλληvlκd, με επioημη Ελληviδα ξεvαγo. Av η Eλληviδα ξεvαγoq δεv
εivαl δlαΘdolμη η ξεvαγηoη Θα γ[vεr oτηv Aγγλiκη
8. Aρxηγog - oυvoδog τoυ Γραφεiou μαs ( Θα εiμαl πρoσωπtκα o iδloE )
9. Tαξlδlωτlκη αoφαλloη Aoτlκηg EυΘιivηg
10. Xαρτη τoυ Στραo,βo0ργoυ Kα| εVημερωτlκα 6vτυπα
1 1. ΦΠA
1.

Σoβαρfg oημειΦoεl5:
1

.

.
2'

Επεlδη oτrg 1 7l12 διεξαγεTα| η EuριυπαTκη o0voδo< oλα τα ξεvoδo1ε1α τou Στραoβo0ργoυ εivαl πληρη
Στα πρoτεlvoμεvα ξεvoδo1ε[α εκτog απo τo CIDAT!NES Θα πραγματoπotηΘoOv δ0o (2)
δlαvυκτερε0oεlg εvΦ η πρΦτη Θα γΙvεl oτη Φραγκφo0ρτη τηv ημ6ρα αφlξηg Aυτo απo τη μ1α απoψη
σUμφ6ρεl γlατi Θα παlδlα δεv Θα ταξlδ6ψoυv vOxτα πρoζ τo Στραoβo0ργo εvΦ τηv επoμεvη μ6ρα Θα
ε[vαr ξεκo0ραστα γΙα Vα επloκεφΘo0v τηv XαΤδελβ6ργη Kα| Vα φΘdooυv vωρlg oτo Στραoβo0ργo Y|α vα
καvoυμε τηv ξεvdγηση Kα| Vα TαKΤoπorηθo0με oτo ξεvoδoxεio. Θα εiμαr εγΦ κovτα ToUζ Kα| Θα fxoυv
τηv πληρη υπooτηρlξη μoυooov αφoρα τη δlεξαγωγη τoυ πρoγρdμματog,
.ooov
αφoρα TηV αερoπoρlκη εταlρiα εivαl εξαlρετlκη , δlαΘ6τεl μovτιiρvα vεα αερooκαφη A|RBUS καl
ol υπηρεo[εζ τηζ εivαl τ€λεlεg.

Eλπiζω oι πρoταoεΙζ μoU Vα σαζ lκαvoπotoOv Kα| vα μoU αvαΘεoετε εκ vfoυ TηV απoστoλη αυτη Kαl Vα
εioΘε oiγoυρol oτt η oργαvωoη Θα ε[vαl απ6λυτα επrτυxημ6vη 6πω9 πlo"τε0ω oτl ηταv η περυoιvη.
ΔrαΘfτω πoλ0 μεγdλη εμπεlρiα oτηv oργαvωση ToU πακ6τoυ τoυ EUROSCOLA καΘ6τι €1ω oργαvιiloει καt
ουγcδεuοεl ο iδro5 παρα πολλ.€g απooτoλfg καl πρ6oφαTα Tηv απooτoλη τηE Περlφ6ρεrα9 B' Alγαioυ

Eiμαl παvτα oτη δrdΘεoη

σαζ γl oπorαδηπoτε δlευκρivloη
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