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ΡΟΣΦΟΑ ΕΚΔΟΜΗΣ  

Ρροσ : Αρςάκειο Γυμνάςιο Θεςςαλονίκησ 
Ρροοριςμόσ: Αθήνα  
Ημερομθνία: 6-8/04/2020 
Άτομα: 61 μαθητζσ & 6 εκπαιδευτικοί  
               
 

Αγαπθτοί Κφριοι/Κυρίεσ, 
Είμαςτε ςτθν ευχάριςτθ κζςθ να ςασ αναλφςουμε τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και προιόντα μασ, με 
ςεβαςμό και αξιοπρζπεια ςτο ευαίςκθτο « κομμάτι» του ςχολικοφ τουριςμοφ , ςφμφωνα πάντα με τθ 
ηιτθςι ςασ. Υποχρζωςθ και ςκοπόσ μασ είναι να ςασ προςφζρουμε τθν καλφτερθ δυνατι επιλογι ςε 
ςυνδυαςμό με τθν χαμθλότερθ τιμι. 
 

 

*Ραρεχόμενεσ Υπθρεςίεσ* 
 

  Ξενοδοχείο με πρωινό ι θμιδιατροφι ςφμφωνα με τθν επιλογι ςασ, δίκλινα,τρίκλινα δωμάτια 
για τουσ μακθτζσ και μονόκλινα για τουσ εκπαιδευτικοφσ. 

  Σφγχρονο & πολυτελζσ λεωφορείο τελευταίασ πενταετίασ,(όχι διϊροφο)  για τθν άψογθ 
εξυπθρζτθςι ςασ   ςε ςυνδυαςμό με τουσ καλφτερουσ επαγγελματίεσ οδθγοφσ. 

 Ρλιρθσ ταξιδιωτικι αςφάλιςθ. (Αρικμόσ ςυμβολαίου αςτικισ ευκφνθσ 11754615 & 
αςφαλιςτιριο προςωπικϊν ατυχθμάτων 11754624 ) 

 Ιατρόσ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ ςασ. 
 Δωρεάν ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν. 

 
 

* Σθμαντικζσ διευκρινίςεισ* 
● Οι τιμζσ τθσ προςφοράσ μασ είναι τελικζσ και ςυμπεριλαμβάνεται ο ΦΡΑ 24 %. 
●Με το πζρασ τθσ εκδρομισ κα λάβετε ονομαςτικζσ αποδείξεισ για όλουσ τουσ πλθρωτζουσ 
ςυμμετζχοντεσ. 
●Οι τιμζσ είναι προςαρμοςμζνεσ ςφμφωνα με τον αρικμό των ςυμμετεχόντων ςτθν προκιρυξι ςασ. 
●Δεν περιλαμβάνεται ςτθν τιμι ο Δθμοτικόσ φόροσ(πλθρϊνεται απ ευκείασ ςτθν υποδοχι του 
ξενοδοχείου) που ιςχφει ςε όλα τα καταλφματα τθσ χϊρασ από 1/1/2018 και κακορίηεται από τον 
αρικμό των αςτζρων. 
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*Πποηεινόμενα ξενοδοσεία* 

 

Ξενοδοχείο 
 

Τιμι 
κατ’άτομο 

Σθμαντικζσ πλθροφορίεσ 

Wyndham Grand 
Athens 5* 

www.wyndhamgrandat
hens.com   

Κζντρο πόλθσ 

148 € 
Με πρωινό 

 

Το ολοκαίνουριο (ζναρξθ λειτουργίασ Δεκζμβριοσ 2016) Wyndham Grand Athens 

5*  ςασ καλωςορίηει ςε ζνα παράδειςο προςιτισ πολυτζλειασ ςτθν καρδιά τθσ 
Ακινασ. Τα δωμάτια και οι ςουίτεσ του Wyndham Grand Athens διακζτουν 

κομψι διακόςμθςθ, κλιματιςμό, τθλεόραςθ LCD 43 ιντςϊν, εξωτερικι γραμμι 
τθλεφϊνου, μίνι μπαρ και καφετιζρα εςπρζςο. Ρεριλαμβάνουν επίςθσ 

μοντζρνο μπάνιο με επϊνυμα προϊόντα περιποίθςθσ, ςτεγνωτιρα μαλλιϊν, 
μπουρνοφηια και παντόφλεσ. Οι περιςςότερεσ  μονάδεσ ζχουν κζα ςτο 

Λυκαβθτό ι τθν Ακρόπολθ. Λειτουργεί υπθρεςία δωματίου κακθμερινά, όλο 
το 24ωρο. 

Δωρεάν super speed WI-FI ςε όλα τα δωμάτια και τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ 

Βακμολογία ςτθ Booking 8,5 

 

 

163 € 
Με 

θμιδιατροφι 
μίασ θμζρασ        

179 € 
Με 

θμιδιατροφι 
δφο θμερϊν    

 
 
 
 

Ξενοδοχείο 
 

Τιμι 
κατ’άτομο 

Σθμαντικζσ πλθροφορίεσ 

Divani Acropolis 5* 
www.divaniacropolisho

tel.com  

   
Ακρόπολθ 

149 € 
Με πρωινό, 

 

Το Divani Palace Acropolis διακζτει όμορφα δωμάτια και μια βεράντα ςτον 
τελευταίο όροφο με εκπλθκτικι κζα ςτθν Ακρόπολθ. Βρίςκεται ςε κοντινι 

απόςταςθ με τα πόδια από το νζο μουςείο τθσ Ακρόπολθσ και το Ωδείο Ηρϊδου 
του Αττικοφ.Πλα τα δωμάτια του Divani Palace είναι διακοςμθμζνα ςε φυςικά 

χρϊματα, με κλαςικι επίπλωςθ και ιδιωτικό επιπλωμζνο μπαλκόνι. 
Ρεριλαμβάνουν τθλεόραςθ με δορυφορικά και καλωδιακά κανάλια, κλιματιςμό 

και κυρίδα αςφαλείασ. Τα περιςςότερα προςφζρουν μοναδικι κζα ςτθν 
Ακρόπολθ και ςτο λόφο του Φιλοπάππου.Μοναδικό χαρακτθριςτικό του Divani 
Palace Acropolis αποτελοφν τα αρχαία ερείπια του τοίχου του Θεμιςτοκλι, που 

ανακαλφφκθκαν ςτα κεμζλια κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ του ξενοδοχείου 
και ενςωματϊκθκαν με καλαιςκθςία ςτον αρχιτεκτονικό ςχεδιαςμό του. 

Το εςτιατόριο Acropolis Secret ςτον τελευταίο όροφο είναι ανοιχτό κατά τθ 
κερινι περίοδο και ςερβίρει ελλθνικά και διεκνι πιάτα. Στο κεντρικό εςτιατόριο 
Aspassia μπορείτε να απολαφςετε μεςογειακά πιάτα και αμερικάνικο πρωινό ςε 
ζνα όμορφο περιβάλλον. Η καλφτερθ επιλογι για τθν εκδρομι ςασ! 

 
Βακμολογία ςτθ Booking 8,4 

169 € 
 

Με 
θμιδιατροφι 
μίασ θμζρασ        

189 € 
 

Με 
θμιδιατροφι 
δφο θμερϊν    

http://www.wyndhamgrandathens.com/
http://www.wyndhamgrandathens.com/
http://www.divaniacropolishotel.com/
http://www.divaniacropolishotel.com/
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Ξενοδοχείο 
 

Τιμι 
κατ’άτομο 

Σθμαντικζσ πλθροφορίεσ 

President Hotel 4* 
 

www.president.gr 
 

Αμπελόκθποι 

  

138 € 
Με πρωινό 

         Το President Hotel βρίςκεται ςτισ παρυφζσ του κζντρου, ςε μία από τισ 
πιο ηωντανζσ & αςφαλείσ  περιοχζσ τθσ Ακινασ, κοντά ςτο ιςτορικό, 
πολιτιςτικό και εμπορικό κζντρο τθσ πόλθσ. Η εξαιρετικι κζςθ του, ανάμεςα 
ςε δφο ςτακμοφσ Μετρό και το  άριςτο δίκτυο ςυγκοινωνίασ κακιςτοφν το 
President Hotel το τζλειο “ορμθτιριο” για να εξερευνιςετε τθν πόλθ. Το 
ξενοδοχείο προςφζρει εφκολθ πρόςβαςθ ςτα πολιτιςτικά και ιςτορικά 
ορόςθμα τθσ πόλθσ, ςτουσ εμπορικοφσ δρόμουσ αλλά και ςε χϊρουσ 
διαςκζδαςθσ και αναψυχισ. Ραρζχει ηεςτι φιλοξενία, φιλικι και 
αποτελεςματικι εξυπθρζτθςθ ςε ςυνδυαςμό με όλεσ τισ ςφγχρονεσ ανζςεισ.  
Το λεωφορείο ςασ ζχει πρόςβαςθ μπροςτά ςτθ ρεςεψιόν ςε 
προςτατευμζνο χϊρο. 

                             Βακμολογία ςτθ Booking 8 

      146 €  
Με 

θμιδιατροφι 
μίασ θμζρασ 

 

153 € 
Με 

θμιδιατροφι 
δφο θμερϊν 

Ξενοδοχείο 
 

Τιμι 
κατ’άτομο 

Σθμαντικζσ πλθροφορίεσ 

Athenaeum Grand 
4* 

www.athenaeumgran
d.com.gr 

Καλλικζα- Κουκάκι 

141 € 
  Με πρωινό        

Το ολοκαίνουριο (ζναρξθ λειτουργίασ 2018)  Athenaeum Grand Hotel βρίςκεται 
ςτθν Ακινα, ςε απόςταςθ μόλισ 5 λεπτϊν με τα πόδια από τθν πολυςφχναςτθ 
περιοχι Κουκάκι. Ρροςφζρει κομψά καταλφματα με δωρεάν WiFi και δωρεάν 
χϊρο ςτάκμευςθσ. Οι επιςκζπτεσ μποροφν να απολαφςουν ζνα γεφμα ςτο 
εςτιατόριο με τθ ςφγχρονθ διακόςμθςθ. Η ρεςεψιόν του καταλφματοσ 
λειτουργεί όλο το 24ωρο. 
Τα δωμάτια και οι ςουίτεσ διακζτουν δάπεδα από μαςίφ ξφλο, καλαίςκθτθ 
επίπλωςθ και απαλά χρϊματα. Πλεσ οι μονάδεσ περιλαμβάνουν μοντζρνο 
μπάνιο με καμπίνα ντουσ, ςτεγνωτιρα μαλλιϊν και δωρεάν προϊόντα 
περιποίθςθσ. Σε οριςμζνα καταλφματα υπάρχει μπαλκόνι ι βεράντα ενϊ 
κάποια ζχουν κζα ςτθν Ακρόπολθ. Θα βρείτε τθλεόραςθ επίπεδθσ οκόνθσ. 
Ραρζχονται υπθρεςία ενοικίαςθσ αυτοκινιτων και υπθρεςία μεταφοράσ, 
κατόπιν αιτιματοσ και με πρόςκετθ χρζωςθ. Στον χϊρο του καταλφματοσ 
υπάρχουν ςυνεδριακζσ εγκαταςτάςεισ. 
Το κατάλυμα απζχει 1,5χλμ. από το Νζο Μουςείο τθσ Ακρόπολθσ και 500μ. από 
τθ Στζγθ Ιδρφματοσ Ωνάςθ. Το Εκνικό Μουςείο Σφγχρονθσ Τζχνθσ είναι 5 λεπτά 
μακριά με τα πόδια.  

                             Βακμολογία ςτθ Booking 8,7 

147 € 
Με 

θμιδιατροφι 
μίασ θμζρασ 

152 € 
Με 

θμιδιατροφι 
δφο θμερϊν 

http://www.president.gr/
http://www.athenaeumgrand.com.gr/
http://www.athenaeumgrand.com.gr/
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Σθμαντικζσ  διευκρινίςεισ: 
 

Σε περίπτωςθ που επικυμείτε να ταξιδζψετε με τθν αμαξοςτοιχεία Intercity το επιπλζον 
κόςτοσ κατ άτομο είναι 59 €  

 
 

Στθ διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ, 
 
 
 

Για το  Focus Travel Agency, 
 

 

Ξενοδοχείο 
 

Τιμι 
κατ’άτομο 

Σθμαντικζσ πλθροφορίεσ 

Titania Hotel 4* 
www.titania.gr  

 
Κζντρο πόλθσ 

(Ρανεπιςτθμίου) 

  

152 € 
Με πρωινό 

               Το κλαςικοφ ςχεδιαςμοφ Titania Hotel βρίςκεται ςε βολικι τοποκεςία 
ςτο ιςτορικό και εμπορικό κζντρο τθσ Ακινασ. Διακζτει δωμάτια με θχομόνωςθ 

και δωρεάν WiFi, ενϊ περιλαμβάνει επίςθσ γυμναςτιριο και βραβευμζνο 
εςτιατόριο ςτον τελευταίο όροφο με πανοραμικι κζα ςτθν πόλθ. Η Ακρόπολθ, 

το Ρανεπιςτιμιο και θ Ακαδθμία Ακθνϊν, θ Εκνικι Βιβλιοκικθ και θ Βουλι των 
Ελλινων είναι ςε κοντινι απόςταςθ με τα πόδια από το ξενοδοχείο. Στθ γφρω 
περιοχι λειτουργοφν καφζ και μπαρ.. Το Σφνταγμα είναι προςβάςιμο ςε μόλισ 

15 λεπτά με τα πόδια. 

                        Βακμολογία ςτθ Booking 8,3 171 €  
με 

θμιδιατροφι  

http://www.titania.gr/

