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Προς: 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 
 
Για την διεξαγωγή τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στην  Καστοριά που θα πραγματοποιήσει 
το σχολείο σας, όπως αυτή περιγράφεται στο με αρ. πρωτ. 64/24-03-2017 έγγραφο του σχολείου 
σας που είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο, αποδεχόμενοι όλους τους όρους του, το γραφείο μας σας 
προσφέρει τα ακόλουθα και σύμφωνα με  όλες τις από το νόμο προϋποθέσεις, βάση της 129287/Γ2 
Υ.Α./10-11-2011(ΦΕΚ 2769/τ.Β’/02-12-2011)  
ΧΡΟΝΟΣ: 04/05/17 έως 07/05/17 
ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: ένα πολυτελές, ιδιόκτητο, ειδικό τουριστικό λεωφορείο 
 
Κόστος εκδρομής για 25 μαθητές και 2 συνοδούς καθηγητές 
 

 Για το ξενοδοχείο  KELETRON 2* ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ στο κέντρο της πόλης 
Κόστος ανά μαθητή 128,00 €   | Συνολικό κόστος: 3.200,00 €  

 
 
Η παραπάνω τιμή περιλαμβάνει: 

 Περιηγήσεις και μετακινήσεις όπως αυτές περιγράφονται στο έγγραφο του σχολείου σας, με 
ειδικό τουριστικό λεωφορείο, που έχει όλες τις από το νόμο προδιαγραφές και έγγραφα 
(ΚΤΕΟ, ασφάλεια κλπ), για τις μεταφορές σχολικών εκδρομών.  

 Το συνολικό κόστος του λεωφορείου μετά  των διοδίων, τροφής και διανυκτέρευσης 
οδηγών, έξοδα πάρκιν κλπ    

 Διαμονή 3 διανυκτερεύσεις στο προαναφερόμενο ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης, σε 
τρίκλινα κατά βάση και δίκλινα δωμάτια για τους μαθητές &  μονόκλινα για τους συνοδούς 
καθηγητές. 

 Πλούσιο μπουφέ για το πρωινό σας,  στο ξενοδοχείο  
 Τις παροχές του ξενοδοχείου. 
 Δωρεάν συμμετοχή δύο συνοδών καθηγητών, χωρίς επιβάρυνση των μαθητών. 
 ΦΠΑ  
 Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης διοργανωτή. 

 

Πολιτική πληρωμής και ακυρώσεων: 
Εφ’ όσον επιλεχθεί το γραφείο μας, με την υπογραφή του συμφωνητικού καταβάλλεται το 50% της 
συνολικής τιμής. Επτά ημέρες πριν την αναχώρηση το άλλο 40%, και το υπόλοιπο 10% μετά το πέρας της 
εκδρομής.  



Το ιδιωτικό συμφωνητικό θα υπογραφθεί μετά την ανάθεση όπου και θα αναφέρεται το όνομα της 
ασφαλιστικής εταιρείας και o αριθμός συμβολαίου για την Αστική και Επαγγελματική ευθύνη του 
γραφείου μας απέναντι σας. Στην συνέχεια με δική μας ευθύνη θεωρείται από την οικεία ΔΟΥ, και 
ένα αντίγραφο θεωρημένο παραδίδεται στο σχολείο.    

Σε περίπτωση ματαίωσης της εκδρομής μετά την υπογραφή του συμφωνητικού και είκοσι ημέρες 
πριν την διεξαγωγή της, οι απαιτήσεις της επιχείρησης ανέρχονται στο  30% της συνολικής τιμής. 

Σε περίπτωση ακύρωσης κάποιου μαθητή 20 ημέρες πριν την αναχώρηση επιστρέφεται 100% της 
κατ’ άτομο τιμής συμμετοχής, μέχρι επτά (7) ημέρες πριν την αναχώρηση το 40% της κατ΄ άτομο 
τιμής συμμετοχής, μέχρι τέσσερες ημέρες πριν την αναχώρηση δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων 
και παρακρατείτε όλο το ποσό της κατ’ άτομο συμμετοχής. Σε περίπτωση ακύρωσης μαθητή λόγω 
ανωτέρας βίας ( σοβαρή ασθένεια – νοσηλεία), επιστρέφεται το 100 % της συμμετοχής. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 H όποια αλλαγή στον αριθμό των συμμετεχόντων μαθητών επιφέρει αλλαγή και της κατά 

άτομο τιμής. 
 Μετά το πέρας της εκδρομής θα εκδοθούν όλα τα νόμιμα παραστατικά. 

 
 

 
 
 
 
Για το ZAFIRIS TOURS 
 
Άγγελος Ζαφείρης 
ZAFIRIS TOURS 
11 Sid. Merarchias str. 

Nafplio   21 100 

Tel. +2752022221 

Fax +2752023805 

 zaf-tour@otenet.gr 

www.zafiris-tours.gr 
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