ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ
ΜΑΔΡΙΤΗ
11-17/04/2020

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
.

11/04 Σάββατο
u

Αναχώρηση από Αθήνα

u

Άφιξη στο ξενοδοχείο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
12/04 Κυριακή

13/04 Δευτέρα

14/04 Τρίτη

-

Πρωινό

-

Πρωίνο

-

Πρωινό

-

Ελεύθερος χρόνος

-

Προπόνηση στο VALDEBEBAS

-

Προπόνηση στο VALDEBEBAS

-

Μεσηµεριανό

-

Μεσηµεριανό στο VALDEBEBAS

-

Μεσηµεριανό στο VALDEBEBAS

-

Περιοδεία σε αξιοθέατα µέρη

-

Αγώνας εναντίον ισπανικής οµάδας

-

Αγώνας εναντίον ισπανικής οµάδας

-

Βραδινό

-

Βραδινό στο ξενοδοχείο

-

Βραδινό στο ξενοδοχείο

-

Παρακολούθηση αγώνα Ρεάλ –
Μαγιόρκα (ανάλογα την
διαθεσιµότητα για κάθε
ενδιαφερόµενο)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
15/04 ΤΕΤΑΡΤΗ

16/04 ΠΕΜΠΤΗ

17/04 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

-

Πρωινό

-

Πρωινό

-

Πρωινό

-

Ξενάγηση στο BERNABEU

-

Προπόνηση στο VALDEBEBAS

-

-

Ελεύθερος χρόνος (ψώνια,
αξιοθέατα κλπ.)

-

Βραδινό στο VALDEBEBAS

Αναχώρηση από αεροδρόµιο Μαδρίτης
στο αεροδρόµιο Αθήνας.

-

Αγώνας εναντίον Ισπανικής οµάδας

-

Άφιξη Αθήνα.

-

Βραδινό στο ξενοδοχείο

-

Βραδινό στο ξενοδοχείο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
Στο Valdebebas

ΔΙΑΜΟΝΗ
Στην Ισπανική οµοσπονδία
ποδοσφαίρου (Αναλόγως την
διαθεσιµότητα)

Περιοδεία
Στο γήπεδο Santiago Bernabeu
& Valdebebas

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ
Παροχές προγράµµατος

Δεν παρέχονται

u

6 νύχτες σε 3 ή 4* ξενοδοχείο στη Μαδρίτη

u

Εισιτήριο επιστροφής από Αθήνα σε Μαδρίτη

u

Πρόσθετα στοιχεία όπως τηλεφωνικές κλήσεις, ποτά 7 σνακ.

u

Όλες τις απαραίτητες µεταφορές εδάφους

u

u

Συντονιστής του γκρούπ µε την οµάδα 24 ώρες 7 ηµέρες

Πληρωµές που αφορούν την είσοδο σε πολιτιστικές
δραστηριότητες ή αναψυχής όπου δεν συµπεριλαµβάνονται στο
δροµολόγιο.

u

Περιοδεία στην Μαδρίτη

u

u

Ιατρική ασφάλιση

Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο δεν προσδιορίζεται στην ενότητα των
παροχών του προγράµµατος

u

3 προπονήσεις στο Valdebebas

u

Καθαρισµοί των ρούχων για τους παίκτες.

u

Όλα τα πεδία εκπαίδευσης & εξοπλισµού

u

Εισιτήρια για αγώνες ποδοσφαίρου (ανάλογα την διαθεσιµότητα)

u

3 ανταγωνιστικά φιλικά παιχνίδια εναντίον Ισπανικών οµάδων

u

Κοινωνική κάλυψη των µέσων ενηµέρωσης σε όλο το
πρόγραµµα κατάρτισης

u

Πρόγραµµα γευµάτων: 3 γεύµατα ανά ηµέρα. Πρωινό κάθε
µέρα µεσηµεριανό 7 βραδινό.

u

Ξενάγηση στο γήπεδο Santiago Bernabeu

u

Ξενάγηση στις προπονητικές εγκαταστάσεις της Ρεάλ Μαδρίτης

u

*Συµπεριλαµβάνεται µία οµαδική µεταφορά αεροδροµίου κατά
την άφιξη και µία κατά την αναχώρηση.

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ

€1,600
Μετά την εγγραφή δεν γίνεται
ουδεµία επιστροφή χρηµάτων.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Επιλογή 1

MGC SOCCER CENTRAL LTD

- €1,600 µε εγγραφή.

ALLIANZ BANK BULGARIA AD

Επιλογή 2

IBAN: BG64BUIN95611000631957

-

€800 µε την εγγραφή.

-

€800 15/02/2020

Επιλογή 3
-

€500 µε την εγγραφή

-

€550 15/02/2019

-

€550 17/03/2020

BANK CODE: BUINBGSF

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

€1,350
Μετά την εγγραφή δεν γίνεται
ουδεµία επιστροφή χρήµατων.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Επιλογή 1

MGC SOCCER CENTRAL LTD

- €1,350 µε την εγγραφή.

ALLIANZ BANK BULGARIA AD

Επιλογή 2

IBAN: BG64BUIN95611000631957

-

€700 µε την εγγραφή.

-

€650 15/02/2020

Επιλογή 3
-

€450 µε την εγγραφή.

-

€450 15/02/2019

-

€450 17/03/2020

BANK CODE: BUINBGSF

Τηλέφωνο Επικοινωνίας
uinfo@frmclinicscyprus.com
u00357

99558811

