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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ 

Θεσσαλονίκη  - AGROTICA  

 

Αναχώρηση : 01-02/02/2020 

 

1η ημέρα : άββατο, 01/02 

 

Συγκέντρωση ώρα  04:45 π.μ το πρωί στα γραφεία μας και αναχώρηση   για Εγνατία 

Οδό μέσω Ιωαννίνων, όπου θα πραγματοποιήσουμε στάση 20 λεπτών για καφέ και 

ξεκούραση. Συνεχίζουμε για Θεσσαλονίκη με προορισμό μας την Δ.Ε.Θ, όπου θα 

επισκεφθούμε την έκθεση της AGROTICA.  Ελεύθερος χρόνος έως τις 18:00 π.μ, όπου θα 

συγκεντρωθούμε στον Λευκό Πύργο για επιβίβαση στο πούλμαν με προορισμό το ξενοδοχείο 

μας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, ξεκούραση & διανυκτέρευση.  

**Προαιρετικά για όσους επιθυμούν την μετάβασή τους προς το κέντρο της 

Θεσσαλονίκης για βραδινή έξοδο, δύναται η μεταφορά τους με αστική συγκοινωνία με τακτά 

δρομολόγια. (Το κόστος της μεταφοράς δεν περιλαμβάνεται στην τιμή και πληρώνεται εξ 

ιδίων). 

  

2η ημέρα : Κυριακή, 02/02/2019  

Πρωινό στο ξενοδοχείο και παράδοση δωματίων. Αναχώρηση για τον εκθεσιακό χώρο 

της AGROTICA. Ελεύθερος χρόνος έως τις 17:00 μ.μ, όπου θα επιβιβαστούμε στο πούλμαν 

έξω από τον Λευκό Πύργο για την επιστροφή μας στο Αγρίνιο. 
 

ΣΙΜΗ ΚΑΣ ΑΣΟΜΟ 

Ε ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΣΙΟ  65€ 

Ε ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΣΙΟ  85€ 

ΥΟΙΣ/ΠΟΛΤΣΕΚΝΟ 62€ 

 

Περιλαμβάνει: 

 Μεταφορά και μετακινήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν σύμφωνα με το 

πρόγραμμα. 

 Διαμονή στο ξενοδοχείο 4* Sun Beach Hotel στην Περαία Θεσσαλονίκης (ή παρόμοιο) με 

πρωινό 

 Φόρος διαμονής ξενοδοχείου 

 Συνοδός του γραφείου μας 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

 

Δεν περιλαμβάνει: 

 Εισόδους σε μουσεία/ αρχαιολογικούς χώρους/αστικά μέσα συγκοινωνίας. 

 Ατομικά έξοδα όπως φαγητά/ποτά . 

 Εισόδους στην AGROTICA . 

 Μετακινήσεις που δεν αναγράφονται στο πρόγρα 
 

**Η είσοδος στην AGROTICA είναι δωρεάν για τους εμπορικούς επισκέπτες με Δελτίο Εμπορικού 

Επισκέπτη με την προϋπόθεση της προεγγραφής στην ιστοσελίδα της ΔΕΘ-HELEXPO. Για το κοινό το 

εισιτήριο είναι 8€ 

Ο  ΣΟΠΟ ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΦΩΡΗΕΙ Α ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΕΙ ΚΑΣΟΠΙΝ ΤΝΕΝΝΟΗΕΩ 

ΜΕ ΣΟΝ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ Α 

 

ATHENS  
Gounari 27  ,Tel: 2104222952 
PATRA  
Ag.Nikolaou   44, Tel: 2610221674 
AGRINIO 
Panagopoulou 1,Tel 2641021104,  
Fax 2641058818  
email : info@vavoulistours.gr 

mailto:info@vavoulistours.gr


vavoulistours.gr 

2 

** Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο 
 

Γηα ηελ επηβεβαίωζε ηεο θξάηεζεο απαηηείηαη πξνθαηαβνιή ζην θεληξηθό καο θαηάζηεκά 

Καδαληδε 19 ή  κατάθεση  ζηνπο παξαθάηω ινγαξηαζκνύο: 

 
EUROBANK:  

IBAN:  GR6802602650000000200660977 

PIREAUS BANK: 

ΙBAN:  GR2201713950006395040030383 

NATIONAL BANK: 

IBAN:  GR9501103030000030344064271 

ALPHA BANK 

IBAN: GR3301402200220002002010136 

 

 

ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΦΗΝΕΤΕ ΕΠΩΝΥΜΟ – ΠΡΟΟΡΙΜΟ (π.ρ. "ΠΑΠΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 

AGROTICA  " ), Πξνο απνθπγήλ ιάζνπο.  

 

*Η εθδξνκή απηή απαηηεί προκαταβολή 30€ εντός τριών ημερών από την κράτηση θαη 

ΕΞΟΦΛΗΗ το αργότερο 3 ημέρες πριν την αναχώρηση.  

Πξόθεηηαη γηα κε αθπξώζηκε πξνζθνξά ιόγω απμεκέλεο δήηεζεο 

 

Η εηαηξία δηαηεξεί ην δηθαίωκα λα κελ πξαγκαηνπνηήζεη ην ηαμίδη αλ ε ζπκκεηνρή θξηζεί 

αλεπαξθήο ή γηα άιια αλππέξβιεηα εκπόδηα. Σηελ πεξίπηωζε απηή ζα έρεηε πιήξε 

επηζηξνθή ηωλ ρξεκάηωλ πνπ καο θαηαβάιαηε. 
 


