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1ο ΓΕΝΙΚο ΛΥΚΕΙο ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΑΚΕΥΗΣ
ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εßναι μεγÜλη μαò χαρü και τιμÞ που συμμετÝχουμε στο διαγωνισμü τηò εκπαιδευτικÞò εκδρομÞò του σχολεßου
σαò. ΠαροκÜτω σαò ποροθÝτουμε üλα τα στοιχεßα τηò εκδρομÞò με τιμÝò και υπηρεσßεò, Ελπßζουμε ηωò η
προσφορÜ μοò θα σοò ικανοποιÞσει þστε να μπορÝσουμε να συνεργοστοýμε.

Ημερομηνßεò: 07 - 10 Μαρτßου 2020
ΔßÜρκειο: 04 ημÝρεò / 03 διανυκτερεýσειò
¶τομα: Β5 μαθητÝò και 05 καθηγητÝò

ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣ
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ΠεριλαμβÜνονται:

ο
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,*οδ,ßουÝßο υ, .,ò üπαραßτητεò ζþνε, αοφαλεßαò, δελτßα κοταλληλürηrα., Ýυπ.,ρουò επαγγειυατιεò

οδηγοýò κα, üλα ,α ο η τüυ σχολεßου για _üλεò 
τιò εκδρομÝò _

η Ι ,,αΙιπιι ια λιΑδιη

τα[,ßδι Üνε.σηò

αυτοκινητοδρüμων, Ýξοδα napkιvyk κλπ..),

Διüδια των αυτοΚινητοδρüμων (συμπεριλαμβÜνεται η γÝφυρα Ρßου _ Αντιρρßου).

Τρειò (ο3) διανυκτερεýσειò στο παραπÜνω ξενοδοχεßο που βρßσκεται στα Ιωüννινα, σε τρßκλινα_

,J-üλ,υß σruar,-Jyi .οýò μαθητÝò και υονüκλßνα_δωμÜτια για τουò συνοδοýò καθηγητÝò, ¼λα

,ο οrυür,ο eο .ßυο,þυ.ßου.υü'ο. Ýυο ffi σýνθεση δωματßων θα οριστεß οπü το

σχολεßο.

¼λοι οι κοινüχρηστοι χþροι του ξενοδοχεßου (εστιατüριο, μπαρ, πισßνα κλπ,) εßναι στη διÜθεσÞ σαò, καθþò

;ß;ß - πßδrÝ,υüμενο ξενοδοχεßο πληροß τιò απαραßτÞτεò προýποθÝσειò για τη σωστÞ διαμονÞ σαò

(θÝρμανση, ζεστü νερü κλπ,),

,/ Πρωινü καθημερινÜ ειττüò του ξενοδοχεßου σε πλοýσιο μπουφÝ (σýνολο ο3 πρωινÜ),

./ Δεßπγα κοθημεριγÜ ειrτüò του ξεγοδοχεßου σε πλοýσΙο μπουφÝ (σýγολο 03 δειπγα),

./ Δυγατüτητα ειδικÞò διατροφÞò σε μαθητÝò για λüγουò υγεßαò.

./ Παοουσßα ποοσωπικοý ασφαλεßαò κατÜ τιò βραδιγÝò þοεò.

./ ¸μπειροò αρχηγüò - συνοδüò του γραφεßου μαò κοθ' üλη την δΙÜρκεια τηò εΚδρΟμÞò,

,/ ΔωρεÜν συμμετοχÞ των συνοδþν καθηγητþν,

ΔεκατÝσσεριò (ra) οικονομικÝò μαθητικÝò συμμεΤοΧÝò με 5οο/ο Ýκπτωση.

ΠροσφορÜ τηò εταΙρεßαò μαò, το ποσü των 200€, γισ Την υλικοτεχνικÞ στÞριξη του σχολεßου,

ΑσφÜλεια αστικÞò ευθýνηò τουτ operator με την GeneraIi Hellas. ΕπισυνÜπτετοι η λεΠΤΟμερÞò ΚαΙ

αναλυτικÞ περιγροφÞ των καλýψεων κοι παροχþν,

ΤαξιδιωτικÞ ασφÜλιση ατυχÞματοò Και οσθÝνειαò με Την Generaιi Helιas, Επισυνüπτεται η

ΙεπßομερÞò «α, ουüλυ.,κÞ περιγραφÞ των καλýψεων και παροχþν,

ο οικογομικüò διοκανονισμüò θο οριστεß απü το Λýκειο σε συνεwüηση με Τον εκπρüσωΠΟ Τηò εΤαΙρεßαò

μαò.

Το ποσü τηò ποινικÞò ρÞτραò θα οριστεß οπü το Λýκειο σε συνεννüηση με τον εκπρüσωπο τηò εταιρεßαò

μαò.
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Σημειþσειò:

. Η παραπüνω προσφορÜ αναφÝρεται σε 85 συυμετÝχογτεò μαθπτÝò και 05 συνοδοýc καΘΙυητÝò Σε

περßπτωση διαφοροποßησηò των παραπÜνω ορßων η τιμÞ διαφοροποιεßτοι κοι θα ορισθεß εκ νÝου κατüπΙν

συνεwüησηò,

. ΕπισυνÜπτονται στην προσφορü üλα τα αποροßτητα πιστοποιητικÜ που ορßζει η ΕλληνικÞ νομοθεσßα γΙο τΙò

σχολικÝò εκδρομÝò και την μεταφορü μαθητþν (ασφαλιστικÝò καλýψειò, ειδικü σÞμα λετουργßαò ΕΟΤ,

υπεýθυνη δÞλωση γιο ειδικü σÞμο λειτουργßαò).

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

Δεν περιλαμβÜνονται:

χ ΠοτÜ , ανοψυκτικÜ και γεýματα üπου δεν ανοφÝροιrται.

χ Εßσοδοι σε μουσεßα, κÜστρα και συναφεßò χþρουò και üτι üλλο ρητü δεν οναγρÜφετοι στα
περιλαμβανüμενα.

Η ηροσφορÜ ουτÞ ηοροδßδετοι στη διεýθυνση του οχολεßου κοι οφορÜ την επιτροπÞ οξιολüγησηò üπωò ορφι η κεΙμεγη νομοθεσßα,' ' 
Δεγ επιτρÝπετοι οποιοδÞηοτε δημοσοηοßηση τηò οε τρßτουò Þ στο διοδßκπιο χωρßò την Ýγροφη συγκατÜθεση μοò

γα την ηροστασßο των ιδιωτικþν μσò δικαιωμÜτων,

Με εκτßμηση

Καναβüò ΙωÜννηò
n:ob.: +30 6θ4Ο 233 733

ι kanavos@manessistravel,Qr
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ΜΑΝΕΣΣΗΣ " τΑΞιΔιΩΤιΚοΣ οΡΓΑΝιΣΜοΣ Α.τ.Ξ.Ε.
Φßλι:λληνιυν4 1ß§ 57, Αθηνο Τ +30 ?ºΟ 32θ0100 F *30 2Ι0 322482θ
Υποκατüστημα: Λßωφ Κηφισßιιò 263 145 §3 Τ +30 210 8,310150 F +30 2,10 θOΙ0130
Υποκατüστημαι Αγßου |ωÜννου 39, 153 42 Αγßα Πιι§ασκευÞ Τ +30 210 600θ802 F +30 210 6θ05305
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