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Καλλιθέα 15/02/2019
Προς : 3o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΑΚΑ
Αφού σας ευχαριστήσουμε για την εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με την
4ήμερη εκδρομή που προγραμματίζετε στην Κύπρο την περίοδο από 15 Μαρτίου
2019 έως 18 Μαρτίου 2019 , θα θέλαμε να σας παραθέσουμε τις ακόλουθες
πληροφορίες για το γραφείο μας, καθώς και την οικονομική προσφορά του ταξιδιού.
Το Γραφείο Γενικού Τουρισμού VLASSOPOULOS TRAVEL SERVICES, ιδρύθηκε
από μια εκλεκτή ομάδα φίλων και συνεργατών και ξεκίνησε να προσφέρει τις
ταξιδιωτικές υπηρεσίες του, τον Σεπτέμβριο του 2003.
Η μακρά και επιτυχημένη διαδρομή των στελεχών του μέσα στον τουριστικό
χώρο, έρχεται να καλύψει την απαίτηση των καιρών για ένα καλύτερο και
ποιοτικότερο ταξίδι.
Εμπιστευθείτε το γραφείο μας για ένα ακτοπλοϊκό ή αεροπορικό εισιτήριο
μέχρι και ένα ταξίδι στην άλλη άκρη του κόσμου.
Η συνεργασία μας με τις μεγαλύτερες αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες,
καθώς και με τα καλύτερα ξενοδοχεία στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο, θα
προσφέρουν στο ταξίδι σας την λεπτομέρεια που του αρμόζει.
Αξιοποιώντας την πολύχρονη πείρα μας σε όλο το φάσμα του τουρισμού και
παρέχοντας σας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, είμαστε έτοιμοι να σας υποδεχτούμε
στο φιλόξενο χώρο μας και να σχεδιάσουμε το επόμενο ταξίδι σας, σύμφωνα με τις
δικές σας απαιτήσεις και το δικό σας πρόγραμμα.
Εμείς έχουμε την λύση, εσείς έχετε την ποιότητα και την σιγουριά του
VLASSOPOULOS TRAVEL SERVICES…

Με εκτίμηση,

Στάθης Βλασσόπουλος
Γενικός Διευθυντής
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Καλλιθέα 15/02/2019

Προς : 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΡΑΚΑ

15 – 18 Μαρτίου 2019
04 ημέρες – 03 διανυκτερεύσεις

Προτεινόμενο ξενοδοχείο διαμονής

Τιμή κατ’ άτομο

Tsanotel
85, Γεωργίου Α’ – 4048 Λεμεσός
Tel: + 357 25 32 667
http://www.tsanotel.com

365€

Προτεινόμενο ξενοδοχείο διαμονής

Τιμή κατ’ άτομο

Pefkos City Hotel
70, Μισιαούλη & Καβάζογλου – 3016 Λεμεσός
Tel: + 357 25 66 00 66
http://www.pefkoshotel.com

410€

Περιλαμβάνονται :
 Αεροπορικά εισιτήρια για τη διαδρομή Αθήνα – Λάρνακα– Αθήνα
με την αεροπορική εταιρία Aegean Airlines (ώρες & πτήσεις
όπως αναφέρονται πιο κάτω)

Προτεινόμενες Πτήσεις με
Ημερομηνία

Διαδρομή

Πτήση

Αναχώρησης

Ώρα

Ώρα

Αναχώρησης

Άφιξης

15 Μαρτίου

Αθήνα – Λάρνακα

Α3 902

08.10

09.50

18 Μαρτίου

Λάρνακα – Αθήνα

Α3 909

21.00

22.45

**Οι ώρες είναι τοπικές για κάθε χώρα

 Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων
 Τρείς (03) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας
 Διαμονή μαθητών σε κατά βάση τρίκλινα και δίκλινα δωμάτια με
όλες τις ανέσεις.
 Διαμονή καθηγητών σε μονόκλινα δωμάτια με όλες τις ανέσεις.

 Πρωινό (03) μπουφέ (American buffet breakfast)
 Δείπνο (03) καθημερινά στο ξενοδοχείο.
 Περιηγήσεις και εκδρομές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα
που θα περιλαμβάνει εκτός των άλλων ξενάγηση στην πόλη της
Λευκωσίας, Ολοήμερη εκδρομή στην Πάφο, ξενάγηση στη
Λεμεσό και τις Πλάτρες (το ακριβές πρόγραμμα θα καθοριστεί σε
συνεργασία με τους καθηγητές).
 Έμπειρος Αρχηγός – Συνοδός του γραφείου μας καθ΄ όλη την
διάρκεια της εκδρομής.
 Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης με τη GENERALI

HELLAS, για μαθητές και καθηγητές .
 Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με GENERALI
HELLAS, για μαθητές και καθηγητές.
 Φ.Π.Α

Σημειώσεις :
Η πιο πάνω τιμή ισχύει για 35 μαθητές και 4 συνοδούς καθηγητές.
Στην προσφορά μας συμπεριλαμβάνεται χειραποσκευή 8 κιλών
καθώς και μια αποσκευή 23 κιλών ανά άτομο με την πτήση της
Aegean

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε
παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο ακόλουθο τηλεφωνικό
κέντρο: 210 – 9579300.
Με εκτίμηση,
Για το Vlassopoulos Travel
Στάθης Βλασσόπουλος

Παρουσίαση Ξενοδοχείου

Τsanotel
Γεωργίου Α’ 85 Λεμεσός
Τηλ: 00357 25 32 26 67
www.tsanotel.com

Το Tsanotel βρίσκεται σε απόσταση 5χλμ. από την πόλη της Λεμεσού και προσφέρει 3 εστιατόρια και
εξωτερική πισίνα. Το ξενοδοχείο διαθέτει επίσης γυμναστήριο, σπα και κέντρο ευεξίας.
Όλα τα κλιματιζόμενα δωμάτια διαθέτουν τηλεόραση επίπεδης οθόνης και μπαλκόνι. Το μπάνιο
περιλαμβάνει μπανιέρα, στεγνωτήρα μαλλιών και δωρεάν προϊόντα περιποίησης. Ορισμένα δωμάτια έχουν
θέα στη θάλασσα και στο βουνό. Θα βρείτε επίσης καθιστικό, DVD player και δορυφορικά κανάλια.
Τα εστιατόρια Helios, Kolones και GT Lounge σερβίρουν ευρωπαϊκό πρωινό και μεσημεριανό γεύμα à la
carte. Παρέχονται επίσης χώρος φύλαξης αποσκευών, παιδική χαρά, καθώς και στεγνό καθάρισμα. Στις
εγκαταστάσεις παρέχεται δωρεάν χώρος στάθμευσης.

Παρουσίαση Ξενοδοχείου
Pefkos city Hotel
Mισιαούλη & Καβαζογλου 70
Τηλ: 00357 25 66 00 66
www.pefkoshotel.com

Το οικογενειακά διοικούμενο Pefkos Hotel βρίσκεται κοντά στην παλιά πόλη και τη μαρίνα της Λεμεσού.
Προσφέρει εξωτερική πισίνα με ηλιόλουστη βεράντα και δωμάτια με μπαλκόνι και θέα στη Μεσόγειο
Θάλασσα. Το κατάλυμα παρέχει δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους.
Όλα τα δωμάτια έχουν δορυφορική τηλεόραση, μίνι ψυγείο και κλιματισμό. Περιλαμβάνουν επίσης
μπάνιο με στεγνωτήρα μαλλιών, δωρεάν προϊόντα περιποίησης και μπανιέρα ή ντους.
Στις εγκαταστάσεις υπάρχουν συνεδριακό κέντρο και κοινόχρηστο lounge με τηλεόραση.

