
 
32o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

 

ΠΡΑΓΑ-ΒΙΕΝΝΗ 

6 ημέρες – ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩ 

13/12/19 – 18/12/19 
Αγαπεηνί Κύξηνη – εο , 

Θα ζέιακε λα ζαο επραξηζηήζνπκε γηα ηελ επηινγή ζαο λα επηιέμεηε ην γξαθείν καο γηα ηελ εθδξνκή 

ηνπ ζρνιείνπ θαη λα ζαο δώζνπκε ηελ πιεξέζηεξε ελεκέξσζε γηα ην ηαμίδη ζαο κε ην παξόλ έληππν. 
Βρείτε λοιπόν παρακάτω κάποιεσ ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ : 

 

ημείο ζςνάνηηζηρ  

Η ςυνάντθςι μασ είναι ςτο ςχολείο  13/12 και ώρα 11.45. 

 

Οι πηήζειρ μαρ  

Ημεπομηνία  Ανασώπηζη Άθιξη 
Απιθμόρ  
πηήζηρ 

Ώπα  
ανασώπηζηρ 

Ώπα  
άθιξηρ  

13/12 ΘΕ/ΝΙΚΗ ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ 
RYANAIR  
FR 2170  

14:25 15:15 ( τοπική ώρα ) 

18/12 ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ 
AEGEAN 
AIRLINES  
A3 4161 

15:45 18:30 ( τοπική ώρα ) 

Αποςκευζσ Ryanair : 1 χειραποςκευή (40χ20χ25) και 1 χειραποςκευή (55χ40χ25) 10kg. 
Αποςκευζσ Aegean Airlines : 1 χειραποςκευή (55χ40χ25) και 1 αποςκευή 23kg. 

 

Η διαμονή μαρ  

Ημεπομηνίερ  Ξενοδοσείο Διεύθςνζη  Τηλέθωνο 

13-17/12/19 STEP HOTEL WELLNESS  4* 
Malletova 1141/4, 190 

00 Praha 9, Τζεσία +420 296 786 350 

17-18/12/19 
BIENNH 

EVENT HOTEL PYRAMIDE 4* 

Parkallee 2, 2334 
Vösendorf, Αςζηπία +43 1 69900  

την παραλαβή των δωματίων θα δοθεί εγγφηςη 20€ ανά μαθητή η οποία θα επιςτραφεί κατά 
την αναχώρηςη μετά από ζλεγχο του ξενοδοχείου για φθορζσ. 
υνολικό Κόςτοσ Φόρων διαμονήσ 5€ το άτομο .  
 
  



 

 

Σαξιδιωηικά έγγπαθα   
Πξνζνρή! Κάζε ηαμηδηώηεο είλαη ππεύζπλνο γηα ηα ηαμηδησηηθά ηνπ έγγξαθα. 

Παρακαλοφμε όπωσ φροντίςετε να ζχετε μαηί ςασ διαβατιριο νζου τφπου ι ταυτότθτα νζου τφπου 
με λατινικοφσ χαρακτιρεσ για να ταξιδζψετε.  
 

ημειώζειρ  
- Σα δωμάτια των ξενοδοχείων ςφμφωνα με τουσ διεκνείσ κανονιςμοφσ παραλαμβάνονται μετά τισ 

14.00 και παραδίδονται το αργότερο μζχρι τισ 12.00 το μεςθμζρι.  
-  Σα τρίκλινα δσκάηηα είλαη δίθιηλα κε ηελ πξνζζήθε επηπιένλ πηπζζόκελνπ θξεβαηηνύ (extra bed ). 
- ασ ςυνιςτοφμε ςτα δωμάτια των ξενοδοχείων να μθν αφινετε χριματα ι αντικείμενα αξίασ. τα 

περιςςότερα ξενοδοχεία υπάρχει safe box , όπου μπορείτε να ενθμερωκείτε για τθ λειτουργία του 
από τθ reception του ξενοδοχείου. Σε πεξίπησζε θινπήο ε εηαηξία καο δε θέξεη θακία επζύλε. Η 

επζύλε ηνπ μελνδνρείνπ έγθεηηαη κόλν ζε πεξίπησζε θινπήο – δηάξξεμεο ηνπ safe box. 
- τα ξενοδοχεία ςτο εξωτερικό ςτθ διαδικαςία του check in – παράδοςθσ των δωματίων ζα ζαο 

δεηεζεί πνζό 20 επξώ αλά καζεηή σο πνζό εγγύεζεο - guarantee γηα ηπρόλ δεκηέο – θζνξέο ζην 

δσκάηην ηα νπνία ζα επηζηξαθνύλ αλ δελ πξνθύςεη θάπνηα θζνξά. 

  
 

 
 

ΥΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΙ ΑΠΟΚΕΤΕ :  

 Σρεηηθά κε ηηο απνζθεπέο ζαο : Από ηηο 6/11/2006, λέα κέηξα αζθαιείαο ηζρύνπλ ζε όια ηα 

αεξνδξόκηα ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο (Επξσπατθόο Καλνληζκόο 1546/06 ηεο Επξσπατθήο 

Επηηξνπήο) ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά πγξώλ ζηηο ρεηξαπνζθεπέο ησλ επηβαηώλ. Σύκθσλα κε ην λέν 

Επξσπατθό Καλνληζκό, πεξηνξίδνληαη πιένλ νη πνζόηεηεο ησλ πξντόλησλ ζε πγξή κνξθή πνπ 

επηηξέπεηαη λα κεηαθέξεηε ζηελ θακπίλα επηβαηώλ ηνπ αεξνζθάθνπο (π.ρ. λεξό, πνηά θαη 

αλαςπθηηθά, δειέ, θξέκεο, αινηθέο, θόιια, ινζηόλ, αξώκαηα, ζακπνπάλ, ιαθ καιιηώλ, κάζθαξα, 

ιηπ-γθινο, νδνληόπαζηα, αθξόο μπξίζκαηνο, ζπξέη, πγξό θαθώλ επαθήο, κέιη, καξκειάδα, ιάδη θαη 

ινηπά αληηθείκελα παξόκνηαο πθήο). Ο παξώλ θαλνληζκόο ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά ζηνπο 

ηζρύνληεο θαλνληζκνύο γηα ηα απαγνξεπκέλα πξνο κεηαθνξά ζηελ θακπίλα επηβαηώλ αληηθείκελα 

θαη πξντόληα θαη αθνξά ηνλ πεξηνξηζκό ησλ πγξώλ πνπ κεηαθέξνληαη ζηηο ρεηξαπνζθεπέο ζαο 

κόλν. Δελ ηζρύεη γηα ηηο απνζθεπέο πνπ παξαδίδνληαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ εηζηηεξίσλ. Παξαθάησ 

ζα βξείηε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη νδεγίεο γηα ηελ θαιύηεξε θαη ηαρύηεξε εμππεξέηεζε ζαο ζηα 

αεξνδξόκηα πνπ ηζρύεη ν παξόλ θαλνληζκόο. 

 

 

 

 



 

 Υγξά ζε δνρεία ρσξεηηθόηεηαο κέρξη 100ml αλά ζπζθεπαζία. Οη ζπζθεπαζίεο απηέο ζα πξέπεη λα 

ρσξνύλ ζε κηα δηαθαλή επαλαζθξαγηδόκελε πιαζηηθή ζαθνύια, κέγηζηεο ρσξεηηθόηεηαο 1 

ιίηξνπ. Επηηξέπεηαη κηα κόλν ηέηνηα ζαθνύια αλά επηβάηε, πνπ ζα πξέπεη λα είλαη θιεηζηή θαη ζα 

παξαδίδεηαη μερσξηζηά ζηνλ Έιεγρν Χεηξαπνζθεπώλ γηα εμέηαζε 

 Υγξά θάξκαθα θαη δηαηξνθηθά είδε πνπ ζαο είλαη απαξαίηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ ζαο 

κπνξνύλ λα κεηαθεξζνύλ ζηελ ρεηξαπνζθεπή ζαο. Μπνξεί όκσο λα ζαο δεηεζεί λα απνδείμεηε όηη 

είλαη απαξαίηεηα γηα ην ηαμίδη. 

Αγνξαδόκελα είδε από ηα θαηαζηήκαηα ησλ αεξνδξνκίσλ (Καηαζηήκαηα Αθνξνινγήησλ Εηδώλ). 

Απηά ηα είδε πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη ζε εηδηθή ζθξαγηζκέλε ζαθνύια, ε νπνία ζα δηαηίζεηαη από ηα 

ελ ιόγσ θαηαζηήκαηα θαη ηελ νπνία δελ πξέπεη λα αλνίμεηε πξνηνύ πεξάζεηε ηνλ έιεγρν 

ρεηξαπνζθεπώλ, αιιηώο ην πεξηερόκελν ηεο κπνξεί λα θαηαζρεζεί ζην Σεκείν Ειέγρνπ.  

Παξαθαινύκε λα ζπκάζηε όηη απαγνξεύεηαη ε κεηαθνξά αληηθεηκέλσλ πνπ κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ 

ηξαπκαηηζκνύο ή ζσκαηηθέο βιάβεο. Σε απηήλ ηε θαηεγνξία αλήθνπλ: 

 Αηρκεξά θαη θνθηεξά αληηθείκελα θάζε είδνπο θαη πιηθνύ, πνπ είλαη ηθαλά λα ηξαπκαηίζνπλ, 

όπσο: Σνπγηάδεο, ζηηιέηα, καραίξηα, ηζεθνύξηα, βέιε, λπζηέξηα, ςαιίδηα, θαη γεληθά θάζε 

επαγγεικαηηθό ή νηθηαθό εξγαιείν. 

 Κάζε κε αηρκεξό αληηθείκελν πνπ είλαη ηθαλό λα ηξαπκαηίζεη, όπσο: Αζιεηηθά ξόπαια, 

ξάβδνη, κπαζηνύληα θαη ξαθέηεο θάζε είδνπο, θνππηά, ζηέθεο κπηιηάξδνπ, θαιάκηα 

ςαξέκαηνο, εμνπιηζκόο πνιεκηθώλ ηερλώλ. 

 

 

 

“Εξοπλιζηείηε” με ηην πιο θεηική ζαρ διάθεζη  

&  

ζαρ εςσόμαζηε να έσεηε 

 ένα ςπέποσο ηαξίδι!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


