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ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2016: 

Εκδρομή των μαθητών της Γ΄ Λυκείου του 2o ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Α) ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
 

Β) ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΛΟΙΟ //ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ 
        

ΠΤΗΣΕΙΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ELLINAIR  

 ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ ΠΤΗΣΗ  ΤΗΣ ΕLLINAIR AIRLINES 

 

 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΠΡΩΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 

2)     PORTO PALACE 5* DE LUX με ΠΡΩΙΝΟ 
26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 65  ΤΗΛ 2310 504504 
www.portopalace.gr    

 
Τιμή: €347  tο άτομο ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ  AΕΡΟΠΛΑΝΟ –ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ 

Τιμή: €299  tο άτομο ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ  ΜΙΝΟΑΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ 

Τιμή: €293 το άτομο ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ  ΑΝΕΚ/SUPERFAST ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ 
 

           
       Σύνολο: €347  x (170– 10 Μαθητές Δωρεάν)160 μαθητές  = €55520 

       Σύνολο: €299  x (170– 10 Μαθητές Δωρεάν)160 μαθητές  = €47840  
       Σύνολο: €293  x (170– 10 Μαθητές Δωρεάν)160 μαθητές  = €46880 

 
 

 
2 ) NEFELI 4 * ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ( ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ) 
Λεωφόρος Κομνηνών 1, Πανόραμα Θεσσαλονίκη, τηλ 2310342002  
Nepheli.gr , δεν είναι κεντρικό! Είναι στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης 
Σημείωση: τετράκλινα με extra bed. 
 
Τιμή: €343 tο άτομο ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ  AΕΡΟΠΛΑΝΟ –ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ 

Τιμή: €295  tο άτομο ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ  ΜΙΝΟΑΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ 

Τιμή: €289 το άτομο ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ  ΑΝΕΚ/SUPERFAST ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ 
 

 
       Σύνολο: €343 x (170– 10 Μαθητές Δωρεάν)160 μαθητές  = €54880 

       Σύνολο: €295  x (170– 10 Μαθητές Δωρεάν)160 μαθητές  = €47200 

       Σύνολο: €289  x (170– 10 Μαθητές Δωρεάν)160 μαθητές  = €46240 

http://www.landmarks-travel.com/
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2) 
 4 ΝΥΧΤΕΣ Θεσσαλονίκη και μια Ιωάννινα 
 
 

1)     EPIRUS PALACE  5* DE LUX – 1 ΝΥΧΤΑ  
ΙΩΑΝΝΙΝΑ   (πλήρως ανακαινισμένο) 

 http://www.epiruspalace.gr/ 
 

PORTO PALACE 5* DE LUX – 4 ΝΥΧΤΕΣ 
26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 65  ΤΗΛ 2310 504504 
www.portopalace.gr     

 
Τιμή: €394  το άτομο ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ  AΕΡΟΠΛΑΝΟ –ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ 

Τιμή: €339 το άτομο ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ  ΜΙΝΟΑΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ 

Τιμή: €332 το άτομο ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ  ΑΝΕΚ/SUPERFAST ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ 

 
           
       Σύνολο: €394 x (170– 10 Μαθητές Δωρεάν)160 μαθητές  = €63040 

       Σύνολο: €339  x (170– 10 Μαθητές Δωρεάν)160 μαθητές  = €54240 

       Σύνολο: €289  x (170– 10 Μαθητές Δωρεάν)160 μαθητές  = €46240 

 

 
EPIRUS PALACE  5* DE LUX – 1 ΝΥΧΤΕΣ  
http://www.epiruspalace.gr/ 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ   (πλήρως ανακαινισμένο) 

 

ΝΕΦΕΛΗ HOTEL  4*-4 ΝΥΧΤΕΣ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ –ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τετράκλινα  
 http://www.nepheli.gr/ 
 
Τιμή: €389 tο άτομο AΕΡΟΠΛΑΝΟ –ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ 

Τιμή: €333  tο άτομο ΜΙΝΟΑΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ 

Τιμή: €322 το άτομο ΑΝΕΚ/SUPERFAST ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ 
 

       Σύνολο: €389 x (170– 10 Μαθητές Δωρεάν)160 μαθητές  = €62240 

       Σύνολο: €333  x (170– 10 Μαθητές Δωρεάν)160 μαθητές  = €53280 

       Σύνολο: €322  x (170– 10 Μαθητές Δωρεάν)160 μαθητές  = €51520 
 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
 

 Θα υπάρχει μείωση (-11€) εάν η διαμονή είναι στο ξενοδοχείο Αlexios 
(http://www.hotelalexios.gr/ ) στα Ιωάννινα είναι όμως 3* και όχι 4** oπως 

http://www.landmarks-travel.com/
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ζητεί η προκήρυξη και τα δωμάτια των μαθητών θα είναι σε όλο το 
ξενοδοχείο  
 

 

 

 

Περιλαμβάνονται  

 Αεροπορικά εισιτήρια ΗΡΑΚΛΕΙΟ– ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ με ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 

ΠΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΙΝΑΙΡ η μόνο Θεσσαλονίκη ΗΡΑΚΛΕΙΟ στην περιπτωση 

αναχωρησης με πλοιο από Ηρακλειο. 

 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηράκλειο-Πειραιάς σε τετράκλινες Εσωτερικές καμπινές για 

Μαθητές και δίκλινες για Συνόδους καθηγητές 

 1 βαλίτσα 20 κιλών ανά άτομο & 1 χειραποσκευή 

 Φόροι αεροδρομίου 

 ΦΠΑ 

 Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στη Θεσσαλονίκη σε ξενοδοχείο 4* &  5 αστέρων, μέσα 

στην πόλη ( και μια πρόσφορα για ξενοδοχεία κοντά στην Πάλη στο Πανόραμα) σε 

δωμάτια τρίκλινα για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές σε 

άριστη κατάσταση, κλιματιζόμενα, με πρωινό  

 Στην 2ρη  πρόσφορα ΜΙΑ (1) διανυκτέρευση στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ σε ξενοδοχείο 5 * 

  Τα καταλύματα θα είναι ασφαλή (κατάσταση κτηρίου και περιοχή), κατηγορίας 

τουλάχιστον 5 . Η κατανομή των μαθητών θα είναι σε όμοιους ορόφους ΜΟΝΟ ΣΤΟ 

PORTO PALACE & EPIRUS PALACE. Σε τρίκλινα δωμάτια για μαθητές & μονόκλινα 

για καθηγητές.  

 Tα Δωμάτια των μαθητών και καθηγητών θα είναι στους ίδιους ορόφους και θα 

υπάρχει νυχτερινή φύλαξη (security) από τα παραπάνω ξενοδοχεία. ( PORTO 

PALACE, EPIRUS PALACE,  

 Το πρόγραμμα της εκδρομής θα μπορεί να διαμορφωθεί ελεύθερα από τον αρχηγό, 

τους συνοδούς καθηγητές και τους μαθητές σε συνεργασία με το Τουριστικό Γραφείο 

και θα οριστικοποιηθεί τουλάχιστον 1 εβδομάδα πριν την αναχώρηση.  

http://www.landmarks-travel.com/
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 Ολοήμερη εκδρομή σε  Βεργίνα, με ξεναγούς  -Βέροια- Άγιος Νικόλαος Νάουσα- 

Καταρράκτες Έδεσσα , Ολοήμερη Εκδρομή Καβαλά  

 Αξιοθέατα Ιωαννίνων στην πρόσφορα 2,  

 Ξενάγηση στα αξιοθέατα κα ιστορικά μνημεία της πολύς της Θεσσαλονίκης, κάστρα, 

Άγιος Δημήτριος, αρχαιολογικό και βυζαντινό μουσείο κλπ 

 Τα τουριστικά λεωφορεία θα ι να είναι συνεχώς στη διάθεση του σχολείου, όχι 

διώροφα. Τα λεωφορεία θα διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενης από την κειμένη 

νομοθεσία προδιαγραφές, ελεγμένα από ΚΤΕΟ, με έγγραφα καταλληλότητας 

οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, με ζώνες ασφάλειας, με κλιματισμό, καθώς 

και ότι άλλο είναι απαραίτητο για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων 

  Θα υπάρχουν εφεδρικοί οδηγοί για όσες μετακινήσεις χρειαστεί να γίνουν πέραν του 

ωραρίου των βασικών  οδηγών (δεύτερος οδηγός όπου χρειάζεται ).  Πριν την 

επιβίβαση των μαθητών, τα λεωφορεία θα πρέπει να ελεγχθούν, από την αρμόδια  

αστυνομική αρχή, ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την 

ισχύουσα νομοθεσία (Έγγραφα καταλληλότητας και βεβαιώσεις τεχνικών ελέγχων), ότι 

τα ελαστικά τους βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, κλιματιζόμενα και ότι όλοι οι 

οδηγοί διαθέτουν επαγγελματικές άδειες ικανότητας για τη συγκεκριμένη κατηγορία 

οχημάτων. 

 Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, 

καθώς και πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας 

μαθητή ή συνοδού καθηγητή.  

 Συνοδός πρακτορείου, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής  αποκλειστικά για το 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

 Συνοδός ιατρός, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής  αποκλειστικά για το ΣΧΟΛΕΙΟ 

 Αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης, από τη 

μεριά του, οποιουδήποτε από τους όρους του συμβολαίου (εγγυητική επιστολή με 

παρακράτηση ποσού που θα καθορίσει το σχολείο.  

 Την αποδοχή ότι η καταβολή του συνολικού κόστους θα γίνει ως εξής: α) με την 

υπογραφή του συμφωνητικού θα πληρωθεί το 30% τους συνολικού κόστους. Β) με το 

πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου θα έχει πληρωθεί το 80% του συνολικού κόστους 

http://www.landmarks-travel.com/
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και γ) το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό 20 % θα εξοφληθεί με την επιστροφή στο 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ως εγγύηση για την πλήρη και πιστή τήρηση των ορών του συμφωνητικού 

που θα έχει υπογράφει. 

 Πρόβλεψη διαχείρισης της περίπτωσης μη πραγματοποίησης της εκδρομής, λόγω 

ανωτέρας βίας (καιρικές συνθήκες, εκλογές, κλπ Σε μαθητή που για λόγους ανωτέρας 

βίας ή ασθενείας- ματαιωθεί η συμμετοχή του στην εκδρομή να επιστραφεί το ποσό 

συμμετοχής του στην εκδρομή. 

 Ξεναγοί στους αρχαιολογικούς χώρους επίσκεψης (ΒΕΡΓΙΝΑ & ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 

 ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

 Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και 

πρόσθετη ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού 

καθηγητή και μεταφορά του, εάν παραστεί ανάγκη 

 Προσφορά του πρακτορείου για ελεύθερα εισιτήρια σε αναλόγια 1 ανά ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ 

( στους 170 μαθητές 10 ΜΑΘΗΤΕΣ Δωρεάν) 

  (8) συνοδοί καθηγητές δωρεάν σε μονόκλινα δωμάτια  

 Οι χώροι που θα επιλέγουν για εστίαση και ψυχαγωγία των μαθητών θα διαθέτουν 

νόμιμη άδεια  λειτουργιάς και θα πληρούν τους όρους ασφάλειας και υγιεινής.  

 Την αποδοχή για έκδοση ονομαστικών και ατομικών αποδείξεων. 

 Αντιμετώπιση περίπτωσης μη πραγματοποίησης της εκδρομής, λόγω ανωτέρας βίας 

(καιρικές συνθήκες, κλπ). 

 Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή σε μαθητή που για λόγους ανωτέρας 

βίας ή ασθένειας- ματαιωθεί η συμμετοχή του στην εκδρομή. 

 Κράτηση ξενοδοχείων και εισιτήριων  & σήμα ΕΟΤ & ασφαλιστήριο συμβόλαιο, 

επισυνάπτονται στον φάκελο της προσφοράς 

 Δώρο λαχνούς και 2 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ για πτήσεις τους ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ για 

να κληρώσουν οι μαθητές και να μειωθεί το κόστος της εκδρομής 

 Δυνατότητα τροποποίησης του προγράμματος σύμφωνα με τις επιθυμίες του γκρουπ 

 
 

 

http://www.landmarks-travel.com/
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Με εκτίμηση, 

Γεωργαλή Χριστίνα  

Landmarks Travel 

Σμύρνης 11  Ηράκλειο  

Τηλ. 2810 333211, 6932601613 www.landmarks.gr 

 

http://www.landmarks-travel.com/
http://www.landmarks.gr/

