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ΣΟΚΑΝΗ-ΛΑΣΙΟ 5 ΗΜΔΡΔ  
20-24  Μαξηίνπ 2015 

 
Αγαπεηνί ηαμηδηώηεο, 

 

Θα ζέιακε λα ζαο επραξηζηήζνπκε πνπ επηιέμαηε ην ηαμηδησηηθό καο γξαθείν, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εθδξνκήο 
ζαο ζηελ Ιηαιία. Παξαθάησ ζαο παξαζέηνπκε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεζηε γηα ην ηαμίδη ζαο. 
 

ΤΓΚΔΝΣΡΩΗ & ΑΝΑΥΩΡΗΗ 
πγθέληξσζε θαη αλαρώξεζε ζην άγαικα ηεο Μειίλαο Μεξθνύξε (απέλαληη από ηηο ζηήιεο ηνπ Οιπκπίνπ Γηόο )   
20/03 και ώπα 11.30 όπνπ ζα γίλεη επηβίβαζε ζην πνύικαλ καο κε ηακπέια Hellas Ferries Center. 

Παξαθαιείζηε λα πξνζέιζεηε 15’ – 20’ λσξίηεξα από ηελ ώξα ζπγθέληξσζεο.    
 

ΑΠΟΚΔΤΔΓηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ζαο, παξαθαινύκε λα έρεηε έλα κηθξό ζαθ-βνπαγηάδ κε ηα απαξαίηεηα 
γηα ηηο δηαλπθηεξεύζεηο ζηα πινία, ε απνζθεπή ζαο ζα θιεηδσζεί ζην deck εηζόδνπ ηνπ πινίνπ θαηά ηελ αλαρώξεζε. 
 

ΑΡΥΗΓΟΙ – ΤΝΟΓΟΙ ΓΡΑΦΔΙΟΤ  
 

ΚΩΣΑ ΜΑΡΚΟΤΛΑ  θηλεηό Ιηαιηθό . 0039.3392388550(ζα ζαο παξαιάβεη από ην ιηκάλη ηεο Αλθόλα) . 
ΛΙΝΟ ΓΟΤΚΑ θηλεηό Διιεληθό .6936104665 (ζα είλαη παξώλ από ηελ αλαρώξεζε σο ηε επηβίβαζε ζην 

θαξάβη) 
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ΠΑΡΑΛΑΒΗ / ΠΑΡΑΓΟΗ ΓΩΜΑΣΙΩΝ 
Όπσο είλαη δηεζλώο θαζηεξσκέλν, ε παξαιαβή θαη παξάδνζε ησλ δσκαηίσλ, γίλεηαη ζηηο 14.00 θαη ζηηο 12.00 
αληίζηνηρα.  
ΠΡΟΟΥΗ !!! ηα κεγάια μελνδνρεία ηεο Δπξώπεο εθαξκόδεηαη, θαηά ηελ ηαθηνπνίεζε δηαηππώζεσλ ζηελ άθημε, 

δεηείηαη ε πηζησηηθή  θαηάζεζε κεηξεηώλ, γηα θάιπςε ηπρόλ έμηξα θαηαλαιώζεσλ ή ηπρόλ δεκηώλ θ.ι.π. 
πξνζσπηθώλ δαπαλώλ (PAY TV, Mini Bar, Σειέθσλα από ην δσκάηην, θ.ι.π.). Βεβαίσο θαηά ηελ αλαρώξεζε, 
επηζηξέθνληαη νη ηπρόλ θαηαβνιέο κεηξεηώλ ή αθπξώλεηαη ην απόθνκκα ηεο πηζησηηθήο θάξηαο. 
ΔΙΓΙΚΑ γηα ηα ζρνιεία απαηηείηαη θαηαβνιή ζε κεηξεηά ην πνζό ησλ 15 € σο εγγύεζε θαηά ηελ άθημε θαη 
επηζηξέθεηαη θαηά ηελ αλαρώξεζε εθόζνλ δελ έρνπλ πξνθιεζεί δεκηέο.   
 

ΣΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ ΠΛΟΙΟΤ  ΚΑΙ ΣΟΤ ΑΔΡΟΠΛΑΝΟΤ 
 

Ημεπομηνία Γπομολόγιο Πλοίο-Αεποποπική 
Ώπα 

Ανασώπηζηρ 
Ώπα Άθιξηρ 

20 Μαξηίνπ 
 

24 Μαξηίνπ  

ΠΑΣΡΑ – ΑΝΚΟΝΑ  
 

FCO-ATH(ΡΩΜΗ-ΑΘΗΝΑ) 

F/B HELLENIC SPIRIT  

 
ALITALIA AZ 722 

17.30 
 

21.50 

13.30* 
 

00.50* 
 

*Οη ώξεο αλαρώξεζεο – άθημεο είλαη ηνπηθέο γηα θάζε ρώξα. 
 
 
 

ΓΙΑΜΟΝΗ ΣΑ ΠΛΟΙΑ 
Ο ζύγρξνλνο εμνπιηζκόο θαη νη εγθαηαζηάζεηο ησλ πινίσλ εμαζθαιίδνπλ έλα μεθνύξαζην θαη άλεην ηαμίδη κέζα ζε 
έλα θηιηθό θαη ραξνύκελν πεξηβάιινλ. Σν εζηηαηόξην, ην ζειθ-ζέξβηο , ηα κπαξ, ηα ζαιόληα, ζα θάλνπλ ην ηαμίδη ζαο 
επράξηζην. Η δηαζθέδαζε ζαο είλαη εμαζθαιηζκέλε ζηελ disco.  
 

ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 
Γηα λα επηθνηλσλήζεηε ηειεθσληθά κε ηελ Διιάδα θαη ηελ Ιηαιία: 
Γηεζλέο Πξόζεκα   : 0039 
Κσδηθόο ηεο Διιάδνο  : 0030 
Κσδηθόο πόιεσο         : π.ρ. Αζήλα 210 ή θηλεηό 69  
Αξηζκόο πλδξνκεηή   : ……………. 
 

ΣΟΠΙΚΟ ΝΟΜΙΜΑ / ΤΝΑΛΛΑΓΜΑ  
Σν λόκηζκα ζηελ Ιηαιία είλαη ην EURO. 
 

ΓΙΑΦΟΡΑ ΩΡΑ   
Η Ιηαιία έρεη δηαθνξά 1 ώξα πίζσ από ηελ Διιάδα. πρ. Όηαλ ζηελ Διιάδα είλαη 12.00 ζηελ Ιηαιία είλαη 11.00   
 

ΚΛΙΜΑ / ΡΟΤΥΙΜΟ 
Σν θιίκα ζηελ λόηην Δπξώπε είλαη ιίγν πην ςπρξό από απηό ηεο Διιάδαο, παξόια απηά ζεσξείηαη εύθξαην 
κεζνγεηαθό. Υξήζηκν ζα είλαη λα έρεηε καδί ζαο θαηάιιεια ρεηκεξηλά ξνύρα θαη νπσζδήπνηε κπνπθάλ θαη άλεηα 
παπνύηζηα. Πξνιεπηηθά θαη κηα νκπξέια. 
ΠΡΟΟΥΗ Μελ μεράζεηε άλεηα παπνύηζηα, ηδηαίηεξα γηα ηηο μελαγήζεηο-πεξηεγήζεηο, πνπ είλαη ζην κεγαιύηεξν 
κέξνο ηνπο πεξηπαηεηηθέο. 



 

 

  

 
 
ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΔ ΣΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΜΑ 
Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πεξαηηέξσ πιεξνθνξία ρξεηαζηείηε, κπνξείηε λα θαιείηε ζηα ηειέθσλα ηεο εηαηξείαο 
καο Γεπηέξα-Παξαζθεπή 9.00 ην πξσί κε 17.00 ην απόγεπκα & άββαην 9.00 ην πξσί κε 14.00 ην κεζεκέξη. ε 
πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο θαιέζηε ζηα παξαθάησ. 
 

ΤΠΔΤΘΤΝΟΙ ΣΑΞΙΓΙΩΣΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΡΟΜΗ Α  
 

ΒΑΙΛΔΙΟ ΠΗΛΙΟΠΟΤΛΟ  θηλ. 6949370035 
ΠΡΟΟΥΗ 
1. Απαξαίηεην λα έρεηε καδί ζαο Σαςηόηηηα ΝΔΟΤ ΣΤΠΟΤ ή Γιαβαηήπιο 
2. To ζρνιείν πξέπεη λα έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ηνπιάρηζηνλ 5 ονομαζηικέρ λίζηερ ησλ ζπκκεηερόλησλ καζεηώλ θαη 
θαζεγεηώλ κε ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο. 

 
 
 

αρ εςσόμαζηε καλό ηαξίδι !!!  
 


