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ΠΡΟΣΦΟΡΑ : 

Εκδρομή των μαθητών της Γ΄ Τάξης του 10ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

        

1η ΗΜΕΡΑ  Αναχώρηση με πρωινή πτήση για Θεσσαλονίκη  Περιήγηση στο τεχνολογικό 

πάρκο ΝΟΗΣΙΣ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση. 

2η ΗΜΕΡΑ αναχώρησης και ξενάγηση στη Βεργίνα, περιήγηση. Φαγητό Άγιο Νικόλαο  

Νάουσας. Επίσκεψη στην Έδεσσα . Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

Διανυκτέρευση.  

3Η ΗΜΕΡΑ:  Πρωινο, ξεναγηση στο αρχαιολογικο ΜΟΥΣΕΙΟ, επίσκεψη στον Άγιο 

Δημήτριο, Κάστρα . Διανυκτέρευση 

4Η ΗΜΕΡΑ : Πρωινό, Λευκό Πύργο  , κ Cosmos αι αναχώρηση  με απ’ ευθείας πτήση 

απόγευμα για ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

 

 
1) CAPSIS HOTEL 4* ΚΕΝΤΡΙΚΟ - ΧΩΡΙΣ ΡΑΝΤΖΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΟΡΟΦΟ 

ΤΟ ΜΟΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ 
ΚΡΕΒΑΤΙΑ 
Μοναστηρίου 16, Θεσσαλονίκη, www.capsis.gr  

 
Τιμή: €262  το άτομο με Aegean Airlines 
 
 

           
       Σύνολο: 262 €  x 80 (–4 Μαθητές Δωρεάν) = 19.152 € 
               

 
Eπιβαρυνση για ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ +7€ ανά άτομο ανά ημέρα 

 

2) Phillipion 4* ΣΕΙΧ ΣΟΥ- Δικλινα με extra BED 
Μοναστηρίου 16, Θεσσαλονίκη, www.phillipion.gr 

 
Τιμή: €243 το άτομο με Aegean Airlines 
 
 

           
       Σύνολο: 243 €  x 80 (–4 Μαθητές Δωρεάν) 76 = 18,468 € 

 
Eπιβάρυνση για ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ +6€ ανά άτομο ανά ημέρα 

 

 
ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ AEGEAN AIRLINES: 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14/03/2019 09:55 – 11:10 (ΟΑ-571) 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ 17/03/2019 18:35 – 19:50 (ΟΑ-574) 

http://www.capsis.gr/
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Περιλαμβάνονται  

1. Aεροπορικά εις.ρια  από το Ηράκλειο προς Θεσσαλονίκη όσο και για την επιστροφή 

από την Θεσσαλονίκη στο Ηράκλειο. Απευθείας πτήση της AEGEAN AIRLINES 

2. Φόροι αεροδρόμιου 

3. 1 βαλίτσα 23 κιλά ανά μαθητή & 1 χειραποσκευή 8 κιλά 

4. Τρείς διανυκτερεύσεις στη Θεσσαλονίκη, σε κεντρικό ξενοδοχείο, τουλάχιστον 4 

αστέρων, με πρωινό. Οι εκδρομείς θα είναι μαζί, σε ένα ή δύο ορόφους, και σε 

συνέχεια στον κάθε όροφο. 

5. Για τους μαθητές τρίκλινα δωμάτια και για τους συνοδούς καθηγητές μονόκλινα. 

Για όλους χωρίς ράντζα. 

6. Λεωφορεία για τις μετακινήσεις, τα οποία θα είναι ανά πάσα στιγμή στην διάθεση 

των εκδρομέων. 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. 

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

το ΣΧΟΛΕΙΟ. 

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

ΣΧΟΛΕΙΟ. 

9. Προστασία (security) στο ξενοδοχείο. 

10. 1 Μαθητής Δωρεάν ανά 19 Μαθητές ( Στους 80 μαθητές -4 μαθητές Δωρεάν) 

11. Την αποδοχή ότι πλήρως υπεύθυνος για την διοργάνωση της εκδρομής είναι το 

ταξιδιωτικό γραφείο. Αυτό θα αναγνωρίζει το σχολείο και κανέναν άλλον. Εκεί θα 

απευθύνονται και οι όποιες απαιτήσεις του 10ου Γυμνασίου Ηρακλείου. 

12. Την νόμιμη τήρηση του ωραρίου των οδηγών λεωφορείου. Όπου προβλέπεται τα 

υπάρξει και δεύτερος οδηγός. 
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13. 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 

14. 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.  

15. Έκδοση ονομαστικών αποδείξεων, 

16. 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 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

 Το ειδικό τέλος διανυκτέρευσης   δεν περιλαμβάνετε στην τιμή. Παρακαλούμε σημειώστε, 
το ειδικού τέλους διανυκτέρευσης, θα πρέπει να καταβληθεί από το σχολειό απευθείας 
στο ξενοδοχείο, πριν από την αναχώρησή. 

 
 
Με εκτίμηση, 
Γεωργαλή Χριστίνα  

Landmarks Travel 

Σμύρνης 11  Ηράκλειο  

Τηλ. 2810 333211, 6932601613 www.landmarks.gr 

 

http://www.landmarks.gr/

