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Προζθορά Αεροπορικής Εκπαιδεσηικής 

Εκδρομής 10
οσ

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  Ηρακλείοσ  

ζηην Θεζζαλονίκη. 

Ανατώρηζη  14/03/2019 

 Επιζηροθή  17/03/2019   

    

αρ  καηαθέηοςμε ηην  ππόηαζη  μαρ  με βάζη  ηην  πποκήπςξη  ζαρ η 

οποία  δημοζιεύηηκε  ζηιρ 09/11/2018  για αεποποπική εκπαιδεςηική 

εκδπομή ζηην Θεζζαλονίκη για 70-80 Μαθηηέρ και -4 ςνοδούρ 

καθηγηηέρ με αποδοσή  διαμόπθωζη ηος ππογπάμμαηορ  όπωρ 

επιθςμεί ηο ζσολείο ζαρ.   

 

Πξνηεηλόκελε  αεξνπνξηθή εηαηξεία AEGEANAirlines 

 

Aλαρώξεζε  13/03/2019 από αεξνδξόκην Ηξαθιείνπ κε απεπζείαο πηήζε γηα 

Θεζζαινλίθε ζηηο 09h55 (OA 571)   ην πξσί . 

Δπηζηξνθή 17/03/2019  από αεξνδξόκην Θεζζαινλίθεο κε απεπζείαο πηήζε 

γηα ην Ηξάθιεην  ζηηο 18ε35.(OA 574) 
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Σιμέραναξενοδοσείο: 

LAZARTHOTELDeluxe5*****www.lazarthotel.com 

ΣΙΜΗ ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ 281€ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ Ε MΠΟΤΦΕ  

(70 ΑΣΟΜΑ *281€ =19670€) 

Tιμή γεφματος 5€ ανά άτομο σεμπουφέ. 

 

 

http://www.lazarthotel.com/
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ΗolidayInnwww.hithessaloniki.gr5***** 

Μοναζηηπίος 8 . 

Σιμή 256 € αναάηομο (70*256€=17920€) με 

ππωινό μποςθέ Tιμή γεφματος 4€ ανά άτομο σε  

μπουφέ 
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ΙMPERIAL PALACE www.ad-imperial-hotel.gr 

4****Πληζίον πλαηείαρ Απιζηοηέλοςρ  

Aνακαινιζμένο  2017 Εγναηίαρ &Ανηιγονιδών 13.  

Σιμή 255 € ανα άηομο (70*255€=17850€) με ππωινό 

ζε μποςθέ  

 

http://www.ad-imperial-hotel.gr/
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DAVITELTOBACCOwww.davitel.gr4**** 

ΑγίοςΔημηηπίος 25 Πληζίον Πολιούσος Αγ.Δημηηπίος 

Σιμή 240 € ανα άηομο (70*240€=16800€) με ππωινό ζε 

μποςθέ  

 

http://www.davitel.gr/
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Πεπιλαμβάνονηαι   

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα κε απεπζείαο πηήζεο ηεο  AEGEANAirlines 

Hξάθιεην-ζεζζαινλίθε –Ηξάθιεην κε απνζθεπή βάξνπο 23 θηιώλ θαη 

ρεηξαπνζθεπή 8 θηιώλ. Aλαρώξεζεζηηο ΟΑ 571 09ε55 θαη αληίζηνηρα 

επηζηξνθή ζηηο ΟΑ 574 18ε35. 

 Πξόγξακκα επηζθέςεσλ  θαη εθδξνκώλ κε πνιπηειή   ηνπξηζηηθά  

πνύικαλ  κε 2 επγελείο θαη ζπλεξγάζηκνπο νδεγνύο.  

 Τξείο  (3) δηαλπθηεξεύζεηο ζε θεληξηθά μελνδνρεία ζηελ Θεζζαινλίθε 

κε πξσηλό . Γηακνλή ζε Γίθιηλα θαη Τξίθιηλα δσκάηηα κε θαλνληθό 

θξεβάηη γηα Μαζεηέο. 

 Νπρηεξηλέο  εμόδνπο γηα νκαδηθή βξαδηλή δηαζθέδαζε.  

 Τέζζεξηο  ζπλνδνί θαζεγεηέο δσξεάλ  ζε Μνλόθιηλα δσκάηηα  

 (3) Γσξεάλ  εηζηηήξηα  γηα καζεηέο.  

 ΔπίζεκνηΞελαγνί  ζηελ Βεξγίλα θαη ζην Γύξν πόιεο 

 Δπίζεκνο ηαηξόο  θαζ’νιε ηελ δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο  από  Ηξάθιεην 

ζε  Ηξάθιεην κε θαξκαθεπηηθή ηζάληα. 

 Έκπεηξνο ζπλνδόο  γξαθείνπ. 

 Πξνζηαζία security ζηα μελνδνρεία. 
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 Απνδνρή πνηληθήο ξήηξαο ζε πεξίπησζε αζέηεζεο νπνηνλδήπνηε 

όξνπ ηνπ ζπκβνιαίνπ.  

 Απνδνρή επζύλεο ηεο εηαηξείαο καο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο εθδξνκήο 

ζαο. 

 Απνδνρή  έθδνζεο νλνκαζηηθώλ απνδείμεσλ εθόζνλ δεηεζνύλ. 

 Φόξνη αεξνδξνκίσλ  –ΦΠΑ-Γηόδηα  

 Αζθάιεηα Αζηηθήο επαγγεικαηηθήο επζύλεο ζύκθσλα κε ηνλ 

θαλνληζκό ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, θαη επηπιένλ 

Ιαηξνθαξκαθεπηηθή θάιπςε από αηύρεκα  γηα δαπάλεο εσο 500€ αλά 

καζεηή. Αξηζκόο ζπκβνιαίνπ P 2301006387εηαηξεία AIG. 

 Πξόβιεςε δηαρείξηζεο ζε πεξίπησζε πνπ ε εθδξνκή δελ 

πξαγκαηνπνηεζεί ηηο πξνβιεπόκελεο εκεξνκελίεο. 

 Δπηινγή ησλ θαιπηέξσλ ρώξσλ  γηα δηαζθέδαζε θαη εζηίαζε.  

 Δπηζηξνθή ρξεκάησλ ζε καζεηή πνπ ζα αθπξώζεη γηα ζνβαξό 

πξνζσπηθό ιόγν. 

 Απνδνρή  ηξόπνπ πιεξσκήο  ζύκθσλα κε ηελ ζρεηηθή αλαθνξά 

ζηελ πξνθήξπμε ζαο  (15 παξάγξαθν πξνθήξπμεο )  

 

Γελ πεξηιακβάλεηαη ν θόξνο Γηακνλήο ηνπ 2019 ηνλ νπνίν πιεξώλεηαη ζηα  

μελνδνρεία . 

 

4€ηο δωμάηιο ανα ημέπαγηα ηα  μελνδνρεία 5 ***** 

(LAZART&HOLIDAYINN) 

3€ ηο δωμάηιο ανά ημέπα  γηα ηα  μελνδνρεία  4**** (Imperialpalace) 

Για  ηο ξενοδοσείο DavitelTobacco είναι παπαδοζιακού ηύπος κηίπιο 

εξαιπείηαι ηος θόπος ηέλοςρ διανςκηέπεςζηρ. 

 

 

 

Γηα νπνηαδήπνηε επηπξόζζεηε  πιεξνθνξία είκαζηε ζηελ δηάζεζε ζαο.  

 

Μεεθηίκεζε. 
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ΚαιαζάθεοΒαγγέιεο 2810301743+6948880852 

LeGrandTourism Enterprises AE. 

ΣΜΗΜΑΕΚΔΡΟΜΩΝ 

 

 

 


