
Προò
θÝμα

Υπüψη

1Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
6-Þμερη εκπαιδευτικÞ εκδρομÞ στην ΚρÞτη 02 - 07 Δεκεμβρßου 2018

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

STELLINA ROYAL 5Χ
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245€

Εßναι μεγüλη μαò χορÜ κοι τιμÞ που συμμετÝχουμε στο διαγωνισμü τηò εκπαιδευτικÞò εκδρομÞò του σχολεßου
σαò. ΠαροκÜτω σοò παραθÝτουμε üλα το στοιχεßα τηò εκδρομÞò με τιμÝò και υηηρεσßεò. Ελπßζουμε πωò η

προσφορÜ μαò θα σαò ικανοποιÞσει þστε να μπορÝσουμε να συνεργαστοýμε.

Ημερομηνßεò: 02 - 07 Δεκεμβρßου 201Β
ΔιÜρκειο: 6 ημÝρεò/ 5 διανυκτερεýσειò
¶τομο: Β5 μαθητÝò και 5 καθηγητÝò

GALINI SEA νΙΕνν RESoRT 5Χ
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ΠεοιλαυΒÜνοντσι:
./ ΑκτοπλοßκÜ εισιτÞρια ΠειραιÜ -ΗρÜκλειο - ΧανιÜ- ΠειραΙÜ καΙ με κüλυψη 100ο/ο των

συμμετεχüντων, σε καμπßνεò.
,/ τετρÜκλινεò καμπßνεò ΑΒ4 για τουò μαθητÝò και δßκλινεò ΑΒ2 για τουò συνοδοýò καθηγητÝò.

,/ ΜεταφορÝò _ μετοκινÞσειò στην κρÞτη με 02 κλιμοτιζüμενα τουριστικü λεωφορεßα, εφοδΙασμÝνα. με τΙò

οπορdßrßrþ ζþνεò ασφαßεßαò, σελτßα'καταλληλüτηταò, Ýμηειρουξ επαγγελματßεò οδηγοýò_και üλα το

ünübüiljro'ono ,ü νüμο Ýγγραφα, στην αποκλειστικÞ διÜθεση του σχολεßου καθ' üλη την δΙÜρκεΙα τηò

εκδρομÞò κοι με üλα τα Ýξοδο (καýσιμα, διüδια ουτοκινητοδρüμων, Ýξοδα παρκΙνγκ κλπ.).

^/ ΜεταφορÜ οπü το χþρο του σχολεßου στο λιμüνι του ΠειραιÜ κατÜ τη μετÜβαση καΙ αιττΙστρüφωò κατü

την επιστροφÞ.

./ ¼λα τα Ýξοδα των τουριστικþν λεωφορεßων (καýσιμα, διüδια αυτοκινητοδρüμων, Ýξοδα παρκΙνγκ κλπ.).

,/ τραò (03) διανυκτερεýσειò σε Ýνα αηü τα παροπÜνω ξενοδοχεßα, σε τOßΦινα.και τ9τοÜκλΙνα κατÜ
gßση δωυαπα για τουò μαθητÝò και υονüκλινÜ δωυÜτια για τουò συνοδοýò κοθηγητÝò.

./ ΔιαμονÞ στην ßδια πτÝρυγσ με ενδιÜμεσα δωμÜτια καθηγητþν μα την ασφαλÝcπερη δΙαμονÞ

των μαθητþν.
./ πρωινü καθημερνÜ ειττüò του ξενοδοχεßου σε πλοýσιο μπουφÝ (σýνολο 03 πρωΙνÜ).

./ Δεßπνο καθημερινü ειττüò του ξενοδοχεßου σε πλοýσιο μπουφÝ (σýνολο ο3 δεßπνα),

./ ΠαοοrÞ ποοσωπικοý ασοαλεßαò νια τιò βοαδινÝò þοεò.

./ ¸μπειροò αρχηγüò - συνοδüò του γραφεßου μαò καθ'üλη την διüρκεια τηò εκδρομÞò.

,/ ΞενÜγηση στη κνωσü και στο Αρχαιολογικü, μουσεßο του Ηρακλεßου απü επßσημουò
απτλμαßοýχουò ξεναγοýò. (περιλαμβÜνεται η εßσοδοò μαθητþν - καθηγητþν).

./ Δýο (ο2) αεροπορικÜ εισιτÞρια επιòπροφÞò απü ΧανιÜ Þ ΗρÜκλειο σε περßπτωση ανÜγκηò.

,/ Δυνατüτητα ειδικÞò διατροφÞò σε μαθητÝò για λüγουò υγεßαò.

./ ΔωρεÜν συμμετοχÞ και πλÞρηò κÜλυψη των συνοδþν καθηγητþν(05),

,/ ΔωρεÜν μαθητικÝò συμμετοχÝò (μποροýν να χρησιμοποιηθοýν και ωò οικονομικÝò
συμμετοχÝÝ με'5οο/ο Ýκπτþση Þ ýα αφαιρεθοýν εξ ολοκλÞρου απü το συνολΙκü κüστοò τηò

εκδρομÞò).
./ Επαγγελματßαò Αρχηγüò του γραφεßου μα9 καΘ' üλη τη δtÜρκεΙα τηò εκδρομÞò, απü την

ΑθÞνσ.
,/ Επαγγελματßαò ιατρüò òπη διÜθεση του Λυκεßου σε περßπτωση ανÜγκηò ιπη ΚρÞτη,

,/ Ασφüλεια αòπικÞò ευθýνηò tour operator με την Generali Hellas. ΕπισυνüπτεταΙ η λεπτομερÞò καΙ

αναλυτικÞ περιγραφÞ των καλýψεων και παροχþν.

,/ ταξιδιωτικÞ ασφÜλιση ατυχÞματοò και ασθÝνειαò με την Generali Hellas. Επισυνüπτεται η

λεπτομερÞò κοι αναλυτικÞ περιγροφÞ των καλýψεων και παροχþν,

./ οΦΠΑ.
,/ προσφορÜ στο σýλλογο γονÝων & κηδεμüνων για την λαχειοφüΡο αγορÜ του σχολεßου, 1

πακÝßο οιαμονÞò 3 διαν/σεων με πρωινü για 2 Üτομα στο ξενοδοχεßο EPIRUS PALACE 5Χ cΠα

ΙωÜννινα.

σχολεßο σαò.

manessistraveΙe§r



Φ-
αηθ§§Ι§
τßτ{rδ, dιτ:σηι

Δεν περιλαμβÜνονται:
χ Ποτü , ανοψυκτικü και γεýματο üπου δεν ανοφÝρονται.

χ Εßσοδοι σε μουσεßα, κÜστρα και συναφεßò χþρουò και üτι Üλλο ρητü δεν αναγρÜφετοι στα
περιλαμβονüμενα.

ΣημειþσειòΞ

ο Η παραπÜνω προσφορÜ αναφÝρεται σε 85 συυυετÝχοντεò υαθητÝò και 5 συνοδοýò καQπνπτÝò Σε

περßπτωση διαφοροποßησηò των παραπüνω ορßων η τιμÞ διαφοροποιεßται και θα ορισθεß εκ νÝου κατüπΙν

συνεwüησηò.

. Σε κÜθε μαθητÞ εκδßδουμε ατομικÞ ΑΠΥ (απüδειξη παροχÞò υπηρεσιþν) για κÜθε φορολογικÞ χρÞση.

. Παρακαλοýμε üπωò μελετÞσετÝ ηò ασφαλιστικÝò καλýψειò ωò επισυνüπτοντοι , καθþò αποτελοýν το ΠΙο

ακριβü συμβüλαιο τηò αγορüò, με γνþμονα την καλýτερη κÜλυψη του τοξιδιþτη. ΠροβλÝπεται επΙστροφÞ

χρημÜτων σε ηερßητωση Ýκτοκτηò ασθÝνειαò με τα aιrriσroxa παραστατικÜ απü νοσοκομεßο.

Βρισκüμαστε πÜιττοτε στη διüθεση σαò γιο οποιαδÞποτε πληροφορßα Þ διευκρßνιση χρειαστεßτε.

Με εκτßμηση,

Καναβüò ΙωÜwηò
mob,: +30 6θ40 2θ3733

* kanavos@manessistravel.qr
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