
 

        

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  3ηΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ 

ΓΙΑ ΤΟ  ΓΕΝΙΚΟ  ΛΥΚΕΙΟ  ΑΣΗΜΙΟΥ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

1η ΗΜΕΡΑ   Το πρωί αναχώρηση από το σχολείο σας με προορισμό τον Ν. 

Χανίων , μέσω του ΒΟΑΚ. Στο δρόμο θα έχουμε στάσεις για ξεκούραση και για 

φαγητό ( προτεινόμενες στάσεις Φόδελε , Γεωργιούπολη, Μονή Αρκαδίου, Βρύσες ) 

. Άφιξη νωρίς το απόγευμα στα Χανιά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το 

απόγευμα θα έχουμε ελεύθερο για μια πρώτη γνωριμία με την  πόλη. Προαιρετική 

βραδινή έξοδος .Διανυκτέρευση στα Χανιά.  

2η ΗΜΕΡΑ    Μετά το πρωινό γεύμα, θα επισκεφτούμε το κέντρο της πόλης και 

την κλειστή Αγορά των Χανίων . θα επισκεφτούμε το παλιό Ενετικό λιμάνι με το 

φρούριο και στη συνέχεια θα επισκεφτούμε τους Τάφους των Βενιζέλων , στο 

Ακροτίρι. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το Θέρισο , όπου θα έχουμε το 

μεσημεριανό μας γεύμα. Το απόγευμα επιστροφή στην πόλη . Προαιρετική βραδινή 

έξοδος .Διανυκτέρευση στα Χανιά. 

3η ΗΜΕΡΑ      Μετά το πρωινό γεύμα , θα αναχωρήσουμε από τα Χανιά και θα 

επισκεφτούμε την Λίμνη του Κουρνά , τις πηγές της Αργυρούπολης και την πόλη του 

Ρεθύμνου.  Αργά το απόγευμα , άφιξη στο Ασήμι. Η εκδρομή μας τελειώνει εδώ 

αλλά οι όμορφες αναμνήσεις της θα μένουν πάντα στην καρδιά μας να 

συντροφεύουν τις θύμησες από τα όμορφα μαθητικά μας χρόνια!!!!!! 

 

ΥΣ: το πρόγραμμα μπορεί να αλλάξει και να διαμορφωθεί , μετά από συνεννόηση 

του σχολείου σας με τον υπεύθυνο του γραφείου μας. 

 

 

 



 

        

  ΤΙΜΗ Κατ άτομο :  

ΥΑΚΥΝΘΟΣ HOTEL  3+* 

Κάτω Δαράτσο , 4,5 χιλιόμετρα από το κέντρο Χανίων 

http://www.yakinthos-hotel.gr/home-gr.htm    

 77 ανά άτομο  

Συνολική τιμή: 35 Χ 77 = 2695 

 

ΑΡΚΑΔΙ HOTEL  3+* 

Κέντρο Χανίων  

http://www.arkadi-hotel.gr   

 88 ανά άτομο  

Συνολική τιμή: 88 Χ 35 = 3080 

 

HALEPA HOTEL 3+* 

Ελευθερίου Βενιζέλου 164 , 2 χλμ. Από Κέντρο Χανίων 

http://www.halepa.com/ 

 96 ανά άτομο 

 Συνολική τιμή : 35 Χ 96 = 3360 

 

ΚΥΔΩΝ HOTEL 4* 

Κέντρο Χανίων 

http://www.kydon-hotel.com/home-gr.htm  

  106 ανά άτομο 

 Συνολική τιμή : 35 Χ 106 = 3710 
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Η τιμή περιλαμβάνει:  

 2 διανυκτερεύσεις στα Χανιά σε κεντρικό ξενοδοχείο 3* ή 4* με πρωινό ,σε 

δίκλινα-τρίκλινα  δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα  για τους 

συνοδούς-εκπαιδευτικούς 

 Οι μαθητές θα μετακινούνται με ένα τουριστικό λεωφορείο 50 θέσεων, που 

θα είναι στην αποκλειστική διάθεση τους για όλες τις μετακινήσεις τους καθ’ 

όλη τη διάρκειά της εκδρομής διαθέσιμο όλες τις ώρες .Τα λεωφορείο 

διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία 

προδιαγραφές (ελεγμένα από το ΚΤΕΟ έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, 

επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως 

κλιματιζόμενο κ.λ.π.) καθώς και πληρούν  όλες τις προϋποθέσεις  ασφάλειας 

για τη μετακίνηση των μαθητών. 

 Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή 
στις προβλεπόμενες ημερομηνίες, λόγω ανωτέρας βίας, καιρικές συνθήκες, 
εκλογές κ.λ.π. 

 Την αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των 
όρων του συμβολαίου από τη μεριά του (εγγυητική επιστολή με ποσό που θα 
καθορίσει το σχολείο). 

 Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.  

 Συνοδός του γραφείου μας , καθ’όλη την διάρκεια της εκδρομής  

 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης ( καλύπτει οτιδήποτε και αν συμβεί καθ’όλη την 
ώρα που οι εκδρομείς βρίσκονται εντός του λεωφορείου).     

 

Η τιμή δεν περιλαμβάνει:  

 Πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήµατος (εκτός του 
λεωφορείου)   ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή (7 ευρώ ανά 
άτομο) 

 
  Η προσφορά είναι για συμμετοχή 35 μαθητών τουλάχιστον με πληρωμή  και  2 
συνοδών-εκπαιδευτικών δωρεάν. Κάθε μαθητής πέραν των 35 , θα έχει έκπτωση   
20 ευρώ.  
 
Με εκτίμηση  

Για την C.TR.S 

Καλογεράκης Μιχάλης 


