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H εταιρεία … 
 

 Ο τουριστικός οργανισμός Zorpidis Travel Services συμπληρώνει φέτος 42 χρόνια ζωής , προσφέροντας 
ολοκληρωμένες ταξιδιωτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό . 
 
 Τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στεγάζονται σε ιδιόκτητα γραφεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης , Εγνατίας 
76 στον 7ο όροφο και υποκαταστήματα υπάρχουν σε αρκετές περιοχές της πόλης ,καθώς και στην Αθήνα . 
  
 Διαθέτει τον μεγαλύτερο στόλο τουριστικών λεωφορείων στην Ελλάδα που αποτελείται από 120 πολυτελή 
λεωφορεία τελευταίας τεχνολογίας με βάση στη Θεσσαλονίκη ,την Αθήνα ,το Μιλάνο ,το Παρίσι και την 
Μπρατισλάβα και εξυπηρετεί εκατοντάδες χιλιάδες πελάτες στην Ελλάδα και την Ευρώπη κάθε χρόνο . 
 
 Πρόεδρος της εταιρίας είναι ο κ. Μιχάλης Ζορπίδης ,ο οποίος έχει διατελέσει κατά το παρελθόν αντιδήμαρχος 
Θεσσαλονίκης και είναι εν ενεργεία πρόεδρος του Επαγγελματικό Επιμελητήριο της πόλης .Οι υπάλληλοι και το 
στελεχιακό προσωπικό της εταιρίας αριθμεί περισσότερα από 180 άτομα ,τα οποία επανδρώνουν όλα τα 
τμήματα εισερχόμενου και εξερχόμενου τουρισμού . 
 
 Το τμήμα νεανικού τουρισμού Youth Travel Zorpidis είναι στελεχωμένο με τα «κατά τεκμήριο» πιο έμπειρα 
στελέχη της αγοράς, επιλεγμένα όχι μόνο για τον επαγγελματισμό και την εργατικότητά τους ,αλλά κυρίως για το 
ήθος τους ,χαρακτηριστικό που θεωρούμε άκρως απαραίτητο για την ενασχόληση με το ιδιαίτερο κομμάτι των 
σχολικών εκδρομών  
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Προσφορά για  13o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 

Άτομα : 11 
Τρόπος μετάβασης : ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ 

Προορισμός : VILNIUS 
 
 
Οι παρακάτω τιμές περιλαμβάνουν : 

 
1)  Αεροπορικά εισιτήρια για το παρακάτω δρομολόγιο με την Turkish Airlines, με 8 κιλά 
χειραποσκευή για κάθε επιβάτη και μία αποσκευή 20 κιλών για κάθε επιβάτη. 

24/05 Θεσσαλονίκη – Κωνπολ0 09.35 - 10.55 

24/05 Κωνπολη - Βίλνιους 16.15 - 18.50 

30/05 Βίλνιους - Κωνπολη 12.10 – 15:00 

30/05 Κωνπολη - Θεσσαλονίκη 19.05 - 20.30 

 

2) ΦΠΑ και Φόρους Αεροδρομίου 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

1. H παραπάνω προσφορά έχει συνταχτεί σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπ. 

Παιδείας   

 
 
  Πάντα στη διάθεσή σας …. 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΙΜΗ  

295 € 
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