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Mε τον Ολυμπιακό στη Φρανκφούρτη - 3ημ. 

Οργανωμένες εκδρομες : 
1η αναχώρηση : 20 -22/Οκτωβρίου 2021  & 

2η αναχώρηση : 21 -23/Οκτωβρίου 2021 
 

 
1η ημέρα:  ΑΘΗΝΑ – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ ( περιήγηση πόλης )   
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος στις 06.00π.μ  και αναχώρηση για την Φρανκφούρτη με 
απευθείας πτήση της Aegean Airlines & συγκεκριμένα Α3 830 08:15, με άφιξη 10.15π.μ. Επιβίβαση στα 
λεωφορεία και μεταφορά στο κέντρο της πόλης. Είναι η πόλη με τους  υπερσύγχρονους γυάλινους  
ουρανοξύστες  με τα  πανίσχυρα τραπεζικά ιδρύματα και  από την άλλη, είναι  η γενέτειρα του Γκαίτε με το 
όμορφο μεσαιωνικό κέντρο, τη μποέμικη συνοικία Σάχζενχάουζεν  με τα   δαιδαλώδη σοκάκια αλλά  και  η 
πόλη των  μουσείων, των εντυπωσιακών  πάρκων και της πολυπολιτισμικής συνύπαρξης πολλών 
εθνικοτήτων. Ελεύθερος χρόνος & μεταφορά στο ξενοδοχείο μας . Διανυκτέρευση. 
 
2η ημέρα:  ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΓΩΝΑ    
Πρωινό εντός του ξενοδοχείου μας . Αναχώρηση για το κέντρο της πόλης και ανάλογα με τα μέτρα & τα 
πρωτόκολλά της γερμανικής αστυνομίας θα μεταφερθούμε αργά το απόγευμα στο γήπεδο .Παρακολούθηση  
του αγώνα . Με την λήξη επιβίβαση στα λεωφορεία & μεταφορά στο ξενοδοχείο μας . Διανυκτέρευση. 
 
3η ημέρα:  ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  
Πρωινό και check out από το ξενοδοχείο μας. Επιβίβαση στο λεωφορείο μαζί με τις αποσκευές μας και 
μεταφορά στο κέντρο της πόλης. Ελεύθερος χρόνος, και νωρίς το μεσημέρι αναχώρηση για το αεροδρόμιο 
της Φρανκφούρτης για την πτήση της επιστροφής μας . Συγκεκριμένα με την Aegean A3 833 18.20 με άφιξη 
στην Αθήνα & το Ελ. Βενιζέλος 22.00.  
 

 
Πτήσεις : AEGEAN Airlines  
1η αναχώρηση:  
20/Οκτωβρίου Α3830 ΑΤΗ - FRA   08.15 – 10.15 
22/Οκτωβρίου Α3833 FRA – ATH  18.20 – 22.00  
  
2η αναχώρηση:  
21/Οκτωβρίου Α3830 ΑΤΗ - FRA   08.15 – 10.15 
23/Οκτωβρίου Α3833 FRA – ATH  18.20 – 22.00 

 
Ξενοδοχείο διαμονής:   
MERCURE NEU-ISENBURG 4**** 
Διεύθυνση: Frankfurter Str. 190, 63263 Neu-Isenburg, Γερμανία 
Τηλέφωνο: +49 6102 59940 
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Τιμοκατάλογος: 
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο :             495,00€ 

Τιμή κατ’ άτομο σε μονόκλινο δωμάτιο :       555,00€ 
 
 
 
Περιλαμβάνονται : 
 

✓ Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις για Φρανκφούρτη με την Aegean Airlines.  
✓ Φόροι αεροδρομίου και επίναυλος καυσίμων. 
✓ Μια αποσκευή εως 23 κιλά & Μία χειραποσκευή έως 8 κιλά. 
✓ (02) Διανυκτερεύσεις στο προτεινόμενο ξενοδοχείο διαμονής 4****. 
✓ Δημοτικοί  φόροι  ξενοδοχείου. 
✓ Πρωινό καθημερινά. 
✓ Κλιματιζόμενο πούλμαν μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
✓ Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας. 
✓ Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. 
✓ Φ.Π.Α 
 
Δεν περιλαμβάνονται :  
▪ Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.  
▪ Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
 
 Σημειώσεις:  

Οι εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και μπορεί να αλλάξει η σειρά που θα 
πραγματοποιηθούν. 
Στην αναχώρηση 21/10 το πρόγραμμα διαμορφώνεται με περιήγηση της πόλης στις 22/10. 
 
 
 
 

Δυνατότητα συμμετοχής στα οργανωμένα ταξίδια μας στο εξωτερικό έχουν οι κάτωθι κατηγορίες: 
1. Οι ενήλικες με πιστοποιητικό εμβολιασμού (14 ημέρες μετά την τελευταία δόση του εμβολίου). 

2. Τα ανήλικα παιδιά με γονείς που έχουν και οι δύο το πιστοποιητικό εμβολιασμού (14 ημέρες 

μετά την τελευταία δόση του εμβολίου). Μάλιστα, για τα ανήλικα παιδιά δεν απαιτείται καν 

μοριακό τεστ κάτω των 12 ετών. 

3. Οι ενήλικες με πιστοποιητικό ανάρρωσης από τη νόσο, έχοντας περάσει 11 μέρες από τη 

διάγνωση ή έως 175 ημέρες από το θετικό τεστ. 

4. Οι ενήλικες με αρνητικό PCR test 72 ωρών. 

 

 


