ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
1η ΗΜΕΡΑ

Το απόγευμα , συνάντηση του γκρουπ στο χώρο του σχολείου και

τακτοποίηση των αποσκευών μας στο λεωφορείο του γραφείου μας . Αναχώρηση
για το λιμάνι του Ηρακλείου , από όπου θα ταξιδέψουμε για Πειραιά , με το πλοίο
της MINOAN LINES. Το λεωφορειο θα ταξιδεψει μαζι μας.

2η ΗΜΕΡΑ

Άφιξη στον Πειραιά και αναχώρηση για ημερήσια εκδρομή. Επίσκεψη

στον Αρχαιολογικό χώρο των Δελφών . Στη συνέχεια στάση στην Αράχοβα.
Επιστροφή αργά το μεσημέρι στην Αθήνα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.

3η ΗΜΕΡΑ

Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο , θα επισκεφτούμε το Ιστορικό

Μουσείο , την Βουλή των Ελλήνων . Στη συνέχεια μεταφορά στο ATHENS MALL στο
Μαρούσι . Το απόγευμα θα μεταφερθούμε στο λιμάνι του Πειραιά , από όπου θα
αναχωρήσουμε για Ηράκλειο με το πλοίο της MINOAN LINES. Το λεωφορείο θα
ταξιδέψει μαζί μας.

4η ΗΜΕΡΑ

Άφιξη στο λιμάνι του Ηρακλείου νωρίς το πρωί και μεταφορά στο

σχολειό. Η εκδρομή μας τελειώνει εδώ αλλά οι όμορφες αναμνήσεις της θα μένουν
πάντα στην καρδιά μας να συντροφεύουν τις θύμησες από τα όμορφα μαθητικά
μας χρόνια!!!!!!

ΥΣ: Το πρόγραμμα μπορεί να αλλάξει κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο της
εκδρομής .

ΤΙΜΗ Κατ άτομο :
OSCAR HOTEL 3*
25, Filadelfias & Samou Street, www.oscar.gr

• 142 με πρωινό (30Χ142=4260)
JASSON INN HOTEL 3*
Αγίων Ασωµάτων 12 , Θησείο , http://www.douros-hotels.com/

• 146 με πρωινό (30Χ146=4380)
ATHENS ATRIUM HOTEL 4*+
Ωκεανίδων 21, Νέος Κόσµος , http://www.athensatrium.gr/

• 150 με πρωινό (30Χ150=4500)
• 153 με ημιδιατροφή (30Χ153=4590)
TITANIA HOTEL 4*+
Λ. ΠΑΝΕΠΗΣΤΙΜΙΟΥ , ΑΘΗΝΑ , http://www.titania.gr/

• 154 με πρωινό (30Χ154=4620)
• 157 με ημιδιατροφή (30Χ157=4710)
PRESIDENT HOTEL 4*+
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ , ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ,

http://www.president.gr/

• 158 με πρωινό (30Χ158=4740)
• 164 με ημιδιατροφή (30Χ164=4920)
Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Η τιμή περιλαμβάνει:
•

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια , σε 4κλίνες καμπίνες , για τους μαθητές και 2κλίνες
για τους συνοδούς-καθηγητές

•

Οι μαθητές θα μετακινούνται με ένα τουριστικό λεωφορείο 35 θέσεων, που
θα είναι στην αποκλειστική διάθεση τους για όλες τις μετακινήσεις τους καθ’
όλη τη διάρκειά της εκδρομής διαθέσιμο όλες τις ώρες .Τα λεωφορεία
διαθέτουν

όλες

τις

προβλεπόμενες

από

την

κείμενη

νομοθεσία

προδιαγραφές (ελεγμένα από το ΚΤΕΟ έγγραφα καταλληλότητας οχήματος,
επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως
κλιματιζόμενο κ.λ.π.) καθώς και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας
για τη μετακίνηση των μαθητών.
•

Ξεναγός στον Αρχαιολογικό χώρο των Δελφών

•

Αναλαμβάνουμε την υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως
ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη ασφάλιση για
περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή

•

Εγγυούμαστε την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα
πραγματοποιηθεί η εκδρομή λόγω ανωτέρας βίας (καιρικές συνθήκες,
εκλογές κ.λ.π.)

• Αποδεχόμαστε , από μέρος μας τον ορισμό ποινικής ρήτρας, σε
περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου (εγγυητική επιστολή), με
ποσό που θα καθοριστεί από το Σχολείο.
Η προσφορά είναι για συμμετοχή με πληρωμή 30 μαθητών και συμμετοχή 3
εκπαιδευτικών δωρεάν. 0 31ος μαθητής είναι Δωρεάν , ο 32Ο μαθητής 50 ευρώ
έκπτωση.
Επίσης, σας προσφέρουμε ένα 2ήμερο στη Σαντορίνη (1 διανυκτέρευση σε
ξενοδοχείο 3* , με πρωινό, εισιτήρια με την HELENIC SEA WAYS) για 2 άτομα, αξίας
290 ευρώ , για να τα διαθέσετε σε τυχόν λαχειοφόρο αγορά του σχολείου σας.

Με εκτίμηση
Για την C.TR.S
Καλογεράκης Μιχάλης

