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ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2018: 

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

 στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
        

ΠΤΗΣΕΙΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ELLINAIR  

ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ ΠΤΗΣΗ  ΤΗΣ ΕLLINAIR AIRLINES 

 

 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΠΡΩΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ EL 51 ΩΡΑ 09¨30-10:45 

 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ EL52 18:30-19:45 

 

 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΠΡΩΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ EL 51 ΩΡΑ 09¨30-10:45 

 01  ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ EL52 18:30-19:45 

 

 
Α) CAPSIS HOTEL 4* ME ΠΡΩΙΝΟ- ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΡΑΝΤΖΑ  
(18 & 19 /Φεβρουαρίου ) & (25 & 26 /Φεβρουαρίου) 
Μοναστηρίου 16, Θεσσαλονίκη, www.capsishote.sgr 

&  
      ΑΕGLI 3 *- ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΧΩΡΙΣ ΡΑΝΤΖΑ  
20 & 21 /Φεβρουαρίου ) & (27 & 28 /Φεβρουαρίου) 
www.aegli.gr , Αργοναυτών 24, ΒΟΛΟΣ  
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ To καλύτερο ξενοδοχείο στο ΒΟΛΟ 

 
 

Τιμή: €354 το άτομο 
 

           

       Σύνολο: €354x (130– 8 Μαθητές Δωρεάν)122 μαθητές  = €43188 

 

 Σημείωση: (-8€) μείωση για το PARK HOTEL μη 
ανακαινισμένο- 4* στο ΒΟΛΟ ( σε τρίκλινα δωμάτια & δίκλινα με 
extra bed) 

 
 *Συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής 
 
 
 
 

http://www.capsishote.sgr/
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B)       ΑΕGLI 3 *- ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΧΩΡΙΣ ΡΑΝΤΖΑ  
 (25 & 26 /Φεβρουαρίου) 
www.aegli.gr , Αργοναυτών 24, ΒΟΛΟΣ  
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ To καλύτερο ξενοδοχείο στο ΒΟΛΟ 

 
PORTO PALACE * ME ΠΡΩΙΝΟ- ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΑΣΣΑΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ  
(27 & 28/Φεβρουαρίου)  

Τιμή: €364 το άτομο 
 

           

       Σύνολο: €364x (130– 8 Μαθητές Δωρεάν)122 μαθητές  = €44408 

 

 Σημείωση: (-8€) μείωση για το PARK HOTEL μη 
ανακαινισμένο- 4* στο ΒΟΛΟ ( σε τρίκλινα δωμάτια & δίκλινα με 
extra bed) 
 

Γ)       ΑΕGLI 3 *- ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΧΩΡΙΣ ΡΑΝΤΖΑ  
(18 & 19/ Φεβρουαρίου) &  (25 & 26 /Φεβρουαρίου) 
www.aegli.gr , Αργοναυτών 24, ΒΟΛΟΣ  
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ To καλύτερο ξενοδοχείο στο ΒΟΛΟ 

 
ΝΕΦΕΛΗ 4 *  - ΔΩΡΟ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ Η ΓΕΥΜΑ- ΠΑΝΟΡΑΜΑ  
(20 & 21/Φεβρουαριου) & ( 27 &28 Φεβρουαρίου) 
Λεωφόρος Κομνηνών 1, Πανόραμα Θεσσαλονίκη www.nepheline.gr 

 
Τιμή: €356 το άτομο ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 

 
           
       Σύνολο: €356x (130– 8 Μαθητές Δωρεάν)122 μαθητές  = €43432 

 

 Σημείωση: (-8€) μείωση για το PARK HOTEL μη 
ανακαινισμένο- 4* στο ΒΟΛΟ ( σε τρίκλινα δωμάτια & δίκλινα με 
extra bed) 
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Δ)       ΑΕGLI 3 *- ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΧΩΡΙΣ ΡΑΝΤΖΑ  
(18 & 19/ Φεβρουαρίου) &  (25 & 26 /Φεβρουαρίου) 
www.aegli.gr , Αργοναυτών 24, ΒΟΛΟΣ  

 
PHILIPPION HOTEL 4 *- Σειχ Σου  
(20 & 21/Φεβρουαριου) & ( 27 &28 Φεβρουαριου) 

https://www.philippion.gr/ 
 
Τιμή: €340 το άτομο με πρωινό 

 
           
       Σύνολο: €340x (130– 8 Μαθητές Δωρεάν)122 μαθητές  = €41480 

 

 Σημείωση: (-8€) μείωση για το PARK HOTEL μη 
ανακαινισμένο- 4* στο ΒΟΛΟ ( σε τρίκλινα δωμάτια & δίκλινα με 
extra bed) 
 
 

Ε)       ΑΕGLI 3 *- ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΧΩΡΙΣ ΡΑΝΤΖΑ  
(18 & 19/ Φεβρουαρίου) &  (25 & 26 /Φεβρουαρίου) 
www.aegli.gr , Αργοναυτών 24, ΒΟΛΟΣ  

 
GRAND HOTEL 
 Μοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη 546 2 
 231 054 9000 
https://www.grandhotelpalace.gr/ 
 
 
Τιμή: €382 το άτομο με πρωινό 
 

           
       Σύνολο: €382x (130– 8 Μαθητές Δωρεάν)122 μαθητές  = €46604 
 

 Σημείωση: (-8€) μείωση για το PARK HOTEL μη 
ανακαινισμένο- 4* στο ΒΟΛΟ ( σε τρίκλινα δωμάτια & δίκλινα με 
extra bed) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.grandhotelpalace.gr/
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Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
 
1. Μέτσοβο, Καλαμπάκα, Μετέωρα 
2. Πήλιο, χωριά του Πηλίου 
3. Βεργίνα, Βέροια, Άγιος Νικόλαος 
4. Ρούπελ, Σέρρες 
5. Ξενάγηση στους χώρους επίσκεψης 

 

Περιλαμβάνονται  

 Αεροπορικά εισιτήρια ΗΡΑΚΛΕΙΟ– ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ με 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΙΝΑΙΡ. 

 1 βαλίτσα 20 κιλών ανά άτομο & 1 χειραποσκευή 

 Φόροι αεροδρομίου 

 ΦΠΑ 

 ΔΥΟ (2) διανυκτερεύσεις στον ΒΟΛΟ, ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 3*( ΧΩΡΙΣ 

ΡΑΝΤΖΑ) Η 4 *. Δωμάτια τρίκλινα & Δίκλινα για τους μαθητές και μονόκλινα για τους 

συνοδούς 

  ΔΥΟ (2) διανυκτερεύσεις στη Θεσσαλονίκη σε ξενοδοχείο 4* &  5 αστέρων, μέσα 

στην πόλη σε δωμάτια τρίκλινα για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς 

καθηγητές σε άριστη κατάσταση, κλιματιζόμενα, με πρωινό ( To μόνο ξενοδοχείο 

στην Θεσσαλονίκη με κανονικά κρεβάτια χωρίς ΡΑΝΤΖΑ είναι το CAPSIS._ 

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

συνεχεία στον κάθε όροφο όχι διάσπαρτοι  

 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.  

 Ολοήμερη εκδρομή σε  Βεργίνα, με ξεναγούς  -Βέροια- Άγιος Νικόλαος Νάουσα- 

Καταρράκτες Έδεσσα , Ολοήμερη Εκδρομή Καβαλά Μέτσοβο, Καλαμπάκα Μετέωρα, 

Ολοήμερη εκδρομή ΧΩΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ, ολοήμερη εκδρομή Ρούπι & Σέρρες  

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

Άγιος Δημήτριος, αρχαιολογικό και βυζαντινό μουσείο κλπ 
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 Τα τουριστικά λεωφορεία (3 πενήντα θέσεων  λεωφορεία) θα 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 

 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 

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  
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 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 16  ( 

στους 130  μαθητές 8 ΜΑΘΗΤΕΣ Δωρεάν) 

  (7) 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. 

 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 & 1 Διήμερο στην Κρήτη Η 2 εισιτήρια για Σαντορίνη για 

να κληρώσουν οι μαθητές και να μειωθεί το κόστος της εκδρομής 

 

 

 Ο ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΦΙΞΗ  . 

 

Γεωργαλή Χριστίνα  

Landmarks Travel 

Σμύρνης 11  Ηράκλειο  

Τηλ. 2810 333211, 6932601613 www.landmarks.gr 

 

http://www.landmarks.gr/

