
ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ   
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
Αγαπητέ ταξιδιώτη ,  
Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στην εταιρία μας για την εκδρομή  που επιλέξατε. Ο τουριστικός οργανισμός 
HAPPY DAYS TRAVEL  θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να τιμήσει αυτή την εμπιστοσύνη . Παρακάτω σας 
παραθέτουμε γενικές  πληροφορίες για το ταξίδι σας.   
 

 

ΩΡΑ & ΤΟΠΟΣ  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ :  
ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΑΣ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ :  
ΠΕΤΡΟΣ ΖΕΡΗΣ 6930917543 
                                                     

ΩΡΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
 

03.45 π.μ 
(ξημερώματα Τετάρτης ) 

ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 
 

04.00 π.μ 
(ξημερώματα Τετάρτης ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 
       25/04/2018 

ΤΟΠΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
 

Στο χώρο του σχολείου 

Ο τουριστικός οργανισμός Happy Days  δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για κλοπή ή διάρρηξη αποσκευών . Από 06.11.2006 
νέα μέτρα ασφαλείας ισχύουν σε όλα τα αεροδρόμια της Ε.Ε σχετικά με την μεταφορά υγρών στις χειραποσκευές  των 
επιβατών . 

 
ΠΤΗΣΕΙΣ: 
  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
 

25/04/2018 
 

28/04/2018 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 
 

ΑΘΗΝΑ – ΖΥΡΙΧΗ 
 

ΖΥΡΙΧΗ – ΑΘΗΝΑ 

ΠΤΗΣΕΙΣ 
 

LX 1843 
 

LX 1842 
 

ΩΡΑ ΑΝΑΧ/ΣΗΣ 
 

06.30 π.μ 
 

21.10 μ.μ 

ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ 
 

08.20 π.μ 
 

00.40 π.μ* (*της επομένης) 
 

 

 Οι ώρες αναχώρησης & άφιξης είναι τοπικές/ διαφορά με τη Γαλλία - Ελβετία  -1ώρα από την Ελλάδα  
 
 

 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO  ΔΙΑΜΟΝΗΣ:  
25 - 28/Απριλίου (03 διανυκτερεύσεις)  

 
  
 
 
 
 

Σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς των ξενοδοχείων, τα δωμάτια παραλαμβάνονται μετά τις 14:00 και 
παραδίδονται το αργότερο στις 10:00 το πρωί .  

 
 
 
 
 
 
 
 

Στο αεροδρόμιο θα σας περιμένουν οι αρχηγοί της εκδρομής σας με ταμπέλα Happy Days Travel:  
1. Κα.  Παρασκευαίδου Μαρία με Ελληνικό κινητό: 0030 6972323368 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να ταξιδέψετε, είναι το 
νέο δελτίο αστυνομικής ταυτότητας,  ή διαβατήριο 
νέου τύπου ( έκδοση σε αστυνομικό τμήμα ) . 

Hotel Adonis Grand Geneve  
120 chemin de la chaux - 74140 Veigy Foncenex   
Tél 04 50 85 06 70 - Fax 04 50 85 06 71 

 



Σημαντικές σημειώσεις & παρατηρήσεις για το ταξίδι σας 

Γενικά τα δωμάτια των ξενοδοχείων παραλαμβάνονται μετά τις 15.00 και παραδίδονται πριν τις 
12.00μ.μ. ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης ή αναχώρησης των εκδρομέων στις αναφερόμενες 
επί του προγράμματος πόλεις. Όπως είναι διεθνώς καθιερωμένο και στα μεγάλα  ξενοδοχεία 
της Ευρώπης εφαρμόζεται, κατά την τακτοποίηση διατυπώσεων στην άφιξη, ζητείται η 
πιστωτική κάρτα ή κατάθεση μετρητών, για κάλυψη τυχόν έξτρα καταναλώσεων κ.λ.π. 
προσωπικών δαπανών (PAY TV, Mini Bar, Τηλέφωνα από το δωμάτιο, κ.λ.π.) και ειδικά στα 
σχολεία για κάλυψη τυχόν ζημιών, φθορών και απομάκρυνση άλλων  πελατών λόγω 
οχλήσεων. Βεβαίως κατά την αναχώρηση, επιστρέφονται οι τυχόν καταβολές μετρητών ή  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία χρειαστείτε, μπορείτε να καλείτε στα 
τηλέφωνα της εταιρείας μας 210 7621330 | Δευτέρα-Παρασκευή 9.00 το πρωί με 19.00 το 
απόγευμα & Σάββατο 9.00 το πρωί με 14.00 το μεσημέρι.  
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης καλέστε στο παρακάτω τηλέφωνο. 
 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΑΣ:    
Μαστρογιάννης: 6937131911 

 
 

Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι!!! 
 

 

 


