Εκδρομή της ΑΟΡΑ Hellas στην αεροπορική έκθεση του Friedrichshafen.
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Η ΑΟΡΑ Hellas ανακοινώνει την διοργάνωση εκδρομής μελών στην αεροπορική έκθεση του
Friedrichshafen Γερμανίας. Σκοπός της εκδρομής είναι να διευκολυνθεί η ενημέρωση όσων
ενδιαφέρονται για την Γενική Αεροπορία. Για αυτό οι εκδρομείς θα φύγουν το βράδυ της Παρασκευής
3 Απριλίου και θα επιστρέψουν το βράδυ της Κυριακής 5 Απριλίου. Έτσι δεν θα χαθούν εργάσιμες
μέρες και ώρες. Ακόμη, όλες οι μετακινήσεις στη Γερμανία θα γίνουν με μικρά ενοικιαζόμενα
αυτοκίνητα. Έτσι κάθε εκδρομέας θα μπορεί να κάνει το δικό του λεπτομερειακό πρόγραμμα.
Οι λεπτομέρειες της Εκδρομής έχουν ως εξής:
Κόστος εκδρομής 550 Ευρώ. Η τιμή αυτή περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια μεLufthansa–Aegean,
διαμονή στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο και πρωινό. Δηλώσεις συμμετοχής στο πρακτορείο, που
αναφέρεται παρακάτω, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 12 Μαρτίου. Με τη δήλωση συμμετοχής
καταβάλλεται το σύνολο των 550 ευρώ. Οι εκδρομείς πρέπει να είναι στα αεροδρόμια 2 ώρες πριν
την ώρα απογείωσης.
Πρόγραμμα εκδρομής:
Παρασκευή 3 Απριλίου 2009:
Αναχώρηση την Παρασκευή 3 Απριλίου, ώρα 19.00 (ώρα Ελλάδος) με την πτήση LH 3391 για Μόναχο.
Άφιξη στο Μόναχο στις 20.30 (ώρα Γερμανίας).
Μεταφορά από το Μόναχο έως το ξενοδοχείο στο Lindau (περίπου 25 χιλιόμετρα από το
Friedrichshafen) με ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα (πρακτορείο AVIS). Η ενοικίαση αυτοκινήτου δεν
περιλαμβάνεται στην τιμή της εκδρομής. Είναι όμως δυνατόν να κλειστεί από το πρακτορείο με το
οποίο συνεργαζόμαστε με το παρακάτω τιμολόγιο.
Απόσταση από Μόναχο, προς το Lindau 213 χλμ., περίπου 2 ώρες
. Α’ κατηγορία (π.χ. Seat Ibiza), συνολικό κόστος για 2 24ωρα, ? 110,00
. B’ κατηγορία (π.χ. VW Golf), συνολικό κόστος για 2 24ωρα, ? 125,00
. O’ κατηγορία (π.χ. Multivan για 7 άτομα), συνολικό κόστος για 2 24ωρα, ? 215,00
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. L’ κατηγορία (π.χ. Opel Vivaro για 9 άτομα), συνολικό κόστος για 2 24ωρα, ? 280,00
Στο κόστος αυτό πρέπει να προστεθεί η τιμή της βενζίνης που θα καταναλωθεί.
Διαμονή στο κεντρικό (κατηγορίας 3* superior) ξενοδοχείο Vis ā Vis (http://www.visavis-lindau.de)
στην πόλη Lindau, 25 χλμ από το Friedrichshafen.
Σάββατο 4 Απριλίου 2009:
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Μετακινήσεις, φαγητό με ευθύνη των ενδιαφερομένων. Ξενάγηση στην
έκθεση με Έλληνα, επαγγελματία του αεροπορικού χώρου, που μετέχει στην εκδρομή.
Κυριακή 5 Απριλίου 2009:
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Πρωινό ελεύθερο. Όσοι θέλουν μπορούν να επισκεφθούν εκ νέου την έκθεση.
Αναχώρηση για το αεροδρόμιο κατ ιδίαν. Απογείωση στις 19.45 (ώρα Γερμανίας) με την πτήση LH
3392 και άφιξη στην Αθήνα στις 23.10 (ώρα Ελλάδος).
Πληροφορίες για την Έκθεση στην ιστοσελίδα http://aero-friedrichshafen.de/html/en/index.php
Επαφή με ΑΟΡΑ σχετικά με την εκδρομή, στο email secretary@aopa.gr
Δηλώσεις συμμετοχής απευθείας στο γραφείο τουρισμού Manessis:
υπ όψη κ. Αντώνης Παλαμάρης Commercial Accounts
Manessis Travel & Tour Operators 4 Filellinon str., 10557 Athens-Greece
Tel. + 30 210 3211777 / + 30 210 3290115
Fax.+ 30 210 3211527
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E-mail: a.palamaris@manessistravel.gr
http://www.manessistravel.gr
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