
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κάθε Σάββατο με Olympic Air/Aegean 
 

Hotel Parthenon 3*, Πόλη 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 ημέρες 19/06-02/07 03/07-10/07 κ΄04/09-18/09 10/07-21/08 21/08-04/09 

Διατροφή 

 
Τιμή σε 
δίκλινο 

 

Παιδί  έως 
12 χρονών 

 
Τιμή σε 
δίκλινο 

 

Παιδί  έως 
12 χρονών 

 
Τιμή σε 
δίκλινο 

 

Παιδί  έως 
12 χρονών 

 
Τιμή σε 
δίκλινο 

 

Παιδί  έως 
12 χρονών 

Μόνο Διαμονή 210€ 190€ 220€ 190€ 220€ 190€ 220€ 190€ 

Τιμή ενοικίασης αυτοκινήτου για όλες τις ημέρες 

 01/07-14/07 15/07-20/09 

Κατηγορία I.X 

 
A 
 

 
190€ 

 

 
260€ 

 
 

B 
 

250€ 305€ 

Απεριόριστα χιλιόμετρα και παραλαβή-παράδοση στο αεροδρόμιο. 

ΠΤΗΣΕΙΣ : OLYMPIC AIR/AEGEAN  
 

Θεσσαλονίκη-Ρόδος: 14.00-15.10 
 

Ρόδος-Θεσσαλονίκη: 15.45-16.55 

Ρ ό δ ο ς 
Με κουπόνια Κοινωνικού Τουρισμού του ΟΑΕΔ 

Αεροπορικώς 8 ημέρες 

Guaranteed Αεροπορικά 
Εισιτήρια και Δωμάτια 



 

 

 

 
 
Οι παρακάτω τ

 
- Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της 
- Στις 
- 7 
- Ταξιδιωτική
- ΦΠΑ

 
Δεν περιλαμβάνονται οι Φόροι αεροδρομίου 

 

 

 Τα κουπόνια ανήκουν αυστηρά στον δικαιούχο και 
και παραδίδονται κατά το 

 Εάν υπάρχουν προστατευόμενα μέλη θα πρέπει να υπάρχει έγγραφη εξουσιοδότηση με το γνήσιο υπογραφής 
ώστε να υπογράψουν κατά την διάρκεια του 

 Απαιτείται ο Αριθμός του 

Οι παρακάτω τ

Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της 
Στις πτήσεις
7 διανυκτερεύσεις
Ταξιδιωτική
ΦΠΑ 

Δεν περιλαμβάνονται οι Φόροι αεροδρομίου 

Τα κουπόνια ανήκουν αυστηρά στον δικαιούχο και 
παραδίδονται κατά το 

Εάν υπάρχουν προστατευόμενα μέλη θα πρέπει να υπάρχει έγγραφη εξουσιοδότηση με το γνήσιο υπογραφής 
ώστε να υπογράψουν κατά την διάρκεια του 
Απαιτείται ο Αριθμός του 

Οι παρακάτω τιμές είναι ανά άτομο και περιλαμβάνουν :

Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της 
πτήσεις περιλαμβάνεται

διανυκτερεύσεις 
Ταξιδιωτική ασφάλιση

Δεν περιλαμβάνονται οι Φόροι αεροδρομίου 

Τα κουπόνια ανήκουν αυστηρά στον δικαιούχο και 
παραδίδονται κατά το check

Εάν υπάρχουν προστατευόμενα μέλη θα πρέπει να υπάρχει έγγραφη εξουσιοδότηση με το γνήσιο υπογραφής 
ώστε να υπογράψουν κατά την διάρκεια του 
Απαιτείται ο Αριθμός του Voucher

ιμές είναι ανά άτομο και περιλαμβάνουν :

Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της 
περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή

ασφάλιση 

Δεν περιλαμβάνονται οι Φόροι αεροδρομίου 

Τα κουπόνια ανήκουν αυστηρά στον δικαιούχο και 
check in στο ξενοδοχείο

Εάν υπάρχουν προστατευόμενα μέλη θα πρέπει να υπάρχει έγγραφη εξουσιοδότηση με το γνήσιο υπογραφής 
ώστε να υπογράψουν κατά την διάρκεια του 

Voucher-Αστυνομική Ταυτότητα

ιμές είναι ανά άτομο και περιλαμβάνουν :

Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της 
χειραποσκευή

Δεν περιλαμβάνονται οι Φόροι αεροδρομίου 

Όροι Συμμετοχής
Τα κουπόνια ανήκουν αυστηρά στον δικαιούχο και 

στο ξενοδοχείο
Εάν υπάρχουν προστατευόμενα μέλη θα πρέπει να υπάρχει έγγραφη εξουσιοδότηση με το γνήσιο υπογραφής 
ώστε να υπογράψουν κατά την διάρκεια του check

Αστυνομική Ταυτότητα

ιμές είναι ανά άτομο και περιλαμβάνουν :

Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της Olympic
χειραποσκευή έως 8 κιλά 

Δεν περιλαμβάνονται οι Φόροι αεροδρομίου 40€, ο Φόρος διαμονής καθώς και ότι δεν αναφέρεται στα 
παραπάνω

Όροι Συμμετοχής
Τα κουπόνια ανήκουν αυστηρά στον δικαιούχο και επιδεικνύονται στο γραφείο κατά την δήλωση συμμετοχής 

στο ξενοδοχείο. 
Εάν υπάρχουν προστατευόμενα μέλη θα πρέπει να υπάρχει έγγραφη εξουσιοδότηση με το γνήσιο υπογραφής 

check in στη θέση του Δικαιούχου.
Αστυνομική Ταυτότητα

ιμές είναι ανά άτομο και περιλαμβάνουν : 

Olympic Air
έως 8 κιλά και βαλίτσα έως 23 κιλά 

ο Φόρος διαμονής καθώς και ότι δεν αναφέρεται στα 
παραπάνω 

 

Όροι Συμμετοχής 
επιδεικνύονται στο γραφείο κατά την δήλωση συμμετοχής 

Εάν υπάρχουν προστατευόμενα μέλη θα πρέπει να υπάρχει έγγραφη εξουσιοδότηση με το γνήσιο υπογραφής 
στη θέση του Δικαιούχου.

Αστυνομική Ταυτότητα-Αριθμός ΑΜΚΑ

Air/Aegean
και βαλίτσα έως 23 κιλά 

ο Φόρος διαμονής καθώς και ότι δεν αναφέρεται στα 

 
επιδεικνύονται στο γραφείο κατά την δήλωση συμμετοχής 

Εάν υπάρχουν προστατευόμενα μέλη θα πρέπει να υπάρχει έγγραφη εξουσιοδότηση με το γνήσιο υπογραφής 
στη θέση του Δικαιούχου.

Αριθμός ΑΜΚΑ 

Aegean 
και βαλίτσα έως 23 κιλά  

ο Φόρος διαμονής καθώς και ότι δεν αναφέρεται στα 

επιδεικνύονται στο γραφείο κατά την δήλωση συμμετοχής 

Εάν υπάρχουν προστατευόμενα μέλη θα πρέπει να υπάρχει έγγραφη εξουσιοδότηση με το γνήσιο υπογραφής 
στη θέση του Δικαιούχου. 

ο Φόρος διαμονής καθώς και ότι δεν αναφέρεται στα 

επιδεικνύονται στο γραφείο κατά την δήλωση συμμετοχής 

Εάν υπάρχουν προστατευόμενα μέλη θα πρέπει να υπάρχει έγγραφη εξουσιοδότηση με το γνήσιο υπογραφής 

ο Φόρος διαμονής καθώς και ότι δεν αναφέρεται στα 

επιδεικνύονται στο γραφείο κατά την δήλωση συμμετοχής 

Εάν υπάρχουν προστατευόμενα μέλη θα πρέπει να υπάρχει έγγραφη εξουσιοδότηση με το γνήσιο υπογραφής 

ο Φόρος διαμονής καθώς και ότι δεν αναφέρεται στα 

επιδεικνύονται στο γραφείο κατά την δήλωση συμμετοχής 

Εάν υπάρχουν προστατευόμενα μέλη θα πρέπει να υπάρχει έγγραφη εξουσιοδότηση με το γνήσιο υπογραφής 


