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1Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΡΗΤΗ ΕΞΙ ΗΜΕΡΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΧΟΛΕ]ΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛ]ΟΥ

Εßναι μεγÜλη μαò χαρÜ και τιμÞ που συμμετÝχουμε στο διαγωνισμü τηò εκποιδευτικÞò εκδρομÞò του σχολεßου
σαò. Παρακüτω σαò ποροθÝτουμε üλα τα στοιχεßο τηò εκδρομÞò με τιβÝò κοι υπηρεσßεò, Ελπßζουμε πωò η
προσφορÜ μαò θο σαò ικανοποιÞσει þστε νο μπορÝσουμε να συνεργαστοýμε.

Ημερομηνßεò:74 - 19 Δεκεμβρßου 2019
Διüρκεια: 06 ημÝρεò / 05 διονυκτερεýσειò
¶τομο: 90 μαθητÝò και 05 καθηγητÝò

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

GALINI SEA νΙΕΙλΙ HOTEL CAT DE LUXE 5Χ
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. ΚαταστÞματα εντüò ξενοδοχεßου
. Σαλüνι/ Αßθουσα Τηλεüρασηò
. ΓυμναστÞριο
. Τζακοýζι - ΜασÜζ
. ΣÜουνα
. ΕξωτερικÞ πισßνα
ι Wi-Fi / Ασýρματο Τοπικü Δßκτυο
. Αßθουσα ΥποδοχÞò
. Μικρý ΑγορÜ - ΑναμνηστικÜ
ο Πισßνα Θερμαινüμενη
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ΠεριλαμβÜνονται:

Η μετοφορÜ με 02 πολυτελÞ ποýλμαν απü το χþρο του Λυκεßου προò το λιμüνι του ΠειροιÜ κατÜ

την ανοχþρησÞ σαò και αντιστρüφωò κατÜ την επιστροφÞ σοò .

ΜεταφορÝò - μετακινÞσειò στην ΚρÞτη, με 02 πολυτελÞ κλιματιζüυενα τουριστικü λεωφορεßο τελευτοßαò
τεγνολοφò εφοδιασμÝνο υε τιò οπαροßτητεò ζþνεò ασφαλεßαò, δελτßα κατολληλüτηταò, Ýμπειρουc
επογγελμοτßεò οδηγοýò και üλα τα απαραßτητα απü το νüυο Ýνγραφο, σΓη διÜθεση του σχολεßου για üλεò
τιò εκδρομÝò - περιηγÞσειò - επισκÝψειò που ονογρÜφετε στην προκÞρυξη σαò και με üλα το Ýξοδα
(καýσιμα, διüδιο αυτοκινητοδρüμων, Ýξοδα παρκινγκ κλπ..).

ΑκτοπλοΤκü εισιτÞριο για τη διοδρομÞ ΠειραιÜ - Ηρüκλειο κατÜ τη μετÜβαση & Χανιü - Πειραιü κατÜ την
επιστροφÞ σαò με πλοßα τηò ΑΝΕΚ - SUPERFAST (Επισυνüπτεται η επιβεβοßωση κρüτησηò απü την
οκτοπλοßΚÞ ετοιρßα)

ΤετρÜκλινεò καμπßνεò ΑΒ4 για τουò μαθητÝò και δßκλινεò ΑΒ2 για τουò συνοδοýò καθηγητÝò.

Τρεßò (03) διανυκτερεýσειò στο παραπÜνω ξενοδοχεßο, σε τρßκλινα-τετρÜκλινα δωυÜτια για τουò

μαθητÝò και μονüκλινα δωμÜτια για τουò συνοδοýò καθηγητÝò. ¼λα τα δωμÜτια θα εßναι
συνε,üμενα στον ßδιο üροΦο, Η επιθυμητÞ σýνθεση δωματßων θα οριστεß απü το σχολεßο

¼λοι οι κοινüχρηστοι χþροι των ξενοδοχεßων (εστιατüριο, μπορ, πισßνα κλπ.) εßναι στη διüθεσÞ σαò,
καθþò επßσηò το προτεινüμενο ξενοδοχεßο πληροß τιò απαραßτητεò προýποθÝσειò γιο τη σωστÞ διαμονÞ
σαò (θÝρμονση, ζεστü νερü κλπ.).

Πρωινü καθημερινÜ εττüò του ξενοδοχεßου σε πλοýσιο μπουφÝ (επισυνÜπτεται το μενοý).

Δεßπνα καθημερινÜ ειττüò του ξενοδοχεßου σε πλοýσιο μπουφÝ (επισυνÜπτεται το μενοý).

Δυνατüτητα ειδικÞò διατροφÞò σε μαθητÝò για λüγουò υγεßαò,
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,/ παρουσßα προσωπικοý ασφαλεßαò για τιò βοαδινÝò þρεò. 
ταξßΕι Üνεσηε

./ ¸μπειροò αρχηγüò - συνοδüò του γραφεßου μοò καθ' üλη την διÜρκεια τηò εκδρομÞò.

,/ ΞενÜγηση òπη Κνωσü και στο μουσεßο του Ηρακλεßου απü επßσημουò διπλωματοýχουò
ξεναγοýò.

,/ ο3 αεροπορικü εισιτÞριο οπü Χαυü για ΑθÞνα στην διüθεση του σχολεßου για τυχüν Ýκτακτη επΙστροφÞ

μοθητÞ κατÜ την διÜρκεια τηò εκδρομÞò.

,/ ΔωρεÜν συμμετοχÞ και πλÞρηò κÜλυψη των συνοδþν καθηγητþν.

./ ¸να I.χ. στην διÜθεση των συνοδþν καθηγητþν για τυχüν Ýκτακτη ανÜγκη μετακßνησηò.
,/ Επαγγελματßαò Ιατρüò συνοδüò στην αποκλειστικÞ διÜθεση του σχολεßου καΘ'üλη την

διÜρκεια τηò εκδρομÞò στην ΚρÞτη.

υ προσ<οορü γιο την λαχειοφüρο ανοοÜ του σχολειοý και του Συλλüγου γονÝων και κηδεμüνων, þστε με τÞν

πþληση λογνþν νο μειωθεß το κüστοò συυμετοχÞò των μοθητþν στην εκδρομÞ τα κüτωΘΙ:

Δýο τριÞμερα για 2 üτομο σε ξενοδοχεßο 3 Þ 4Χ με πρωινü στην ΕλλÜδα.

,/ ΔεκαÝξι (16) οικονομικÝò μαθητικÝò συμμετοχÝò με 50ο/ο Ýκπτωση, μποροýν νο χρηαμοποιηθοýν και ωò εξ
ολοκλÞρου δωρεüν οικονομικÝò συμμετοχÝò.

,/ ΑσφÜλεια αòπικÞò ευθýνηò tour operator με την Generali Hellas. ΕπισυνÜπτεται η λεπτομερÞò καΙ

αναλυτικÞ περιγραφÞ των καλýψεων και ποροχþν.

./ ταξιδιωτικÞ ασφÜλιση οτυχÞμοτοò και ασθÝνειαò με την GeneraIi Hellas, ΕπισυνÜπτεταΙ η

λεπτομερÞò κοι ανολυτικÞ περιγραφÞ των καλýψεων και παροχþν.

,/ ο οικονομικüò διακανονισμüò θα οριστεß οπü το Λýκειο.

,/ Το ποσü τηò ποινικÞò ρÞτραò θο οριστεß οπü το Λýκειο.

,/ ΦΠΑ,
./ ΕγγυητικÞ επιòττολÞ τραπÝζηò, ýψουò 3.0οο€ òπη διÜθεσÞ σαò.
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Δεν περιλαμβÜνονται:
χ Ποτü , αναψυκτικÜ κοι γεýματα üπου δεν αναφÝροιτται.

χ ο νÝοò φüροò διαμονÞò του ξενοδοχεßου,

χ Εßσοδοι σε μουσεßα, κÜστρα και συναφεßò χþρουò και üτι Üλλο ρητÜ δεν αναγρÜφεται στα
περιλομβονüμενα.

ΣημαντικÞ ΕνημÝρωση:

χ οα θÝλαυε να ενπμερþσουμε, üτι στιò ανωτÝρω αναγραφüμενεò τιυÝò, δεν περιλαμβÜνεται
ο νÝοò φüροò διαυονÞò (ciW tax) που επιΒÜλει το κρÜτοòτου Üρθρου 53 Ν.4389/2016.
ποσοý 4,ο0 Ευρþ ανÜ πμερÞσια γοÞση εκÜστου δωυατΙου. που Ýχει εφαρμοσθεß απü τπν
1π Ιανουαοßου 2Ο18 σε üλα τα Εενοδοχεßα πανελλαδικÜ.
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