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ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2015: 

Εκδρομή των μαθητών της Γ΄ Λυκείου ΑΣΗΜΙΟΥ στην 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- 11/03/2015-15/03/2015 

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ  

1η ημέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τετάρτη 11/03/2015 

Συγκέντρωση στο Λύκειο ΑΣΗΜΙΟΥ επιβίβαση στο λεωφορείο & αναχώρηση για αεροδρόμιο του 
Ηρακλείου και αναχώρηση με απ’ ευθείας πτήση της Aegean Airlines για τη Θεσσαλονίκη ώρα 
10:00 το πρωί. 
 
2η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΒΕΡΓΙΝΑ – ΝΑΟΥΣΑ – ΕΔΕΣΣΑ – ΒΕΡΟΙΑ ( ΠΕΜΠΤΗ 12/03/2015) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο 

 Συγκέντρωση στη ρεσεψιόν και αναχώρηση από το ξενοδοχείο 

 Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας, στον Άγιο Νικόλαο Νάουσας, στην 
Έδεσσα και στη Βέροια 

  Έξοδος 

 Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο 
 
3η ημέρα: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ – ΠΟΛΗ ( Παρασκευή 13/03/2015 
Πρωινό στο ξενοδοχείο 

 Συγκέντρωση στην ρεσεψιόν και αναχώρηση για επίσκεψη στα σημαντικότερα 
αξιοθέατα της πόλης. Ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο, Κάστρα, Λευκός Πύργος,  

 Το απόγευμα ελεύθερο  

 Ομαδική έξοδος 

 Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο 
 
4η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ ( Σάββατο 14/03/2015) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο 

 ΓΙΑ ΗΜΕΡΙΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 Επιστροφή στο ξενοδοχείο ΑΡΓΑ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

 Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο 
 
5η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ ( Κυριακή 15/03/2015) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο 

 Επίσκεψη στο Cosmos Centre & Magic Park 

 Μεταφορά στο αεροδρόμιο και αναχώρηση αεροπορικώς με απ’ ευθείας πτήση για 
Ηράκλειο  ωρα 18:30 το απογευμα. Επιβίβαση στο Λεωφορείο και μεταφορά στο Λύκειο 
Ασημιού. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 
 

 
 
ΠΤΗΣΕΙΣ AEGEAN AIRLINES: 
 

GENIKO LYKEIO ASIMIOU.. 
1 A3 711 HER SKG 11/03/15 10:00 11/03/15 11:15 

   27 PAX          
2 A3 714 SKG HER 15/03/15 18:30 15/03/15 19:45 

 

 

 
 

Τιμές: 
  
1)     CAPSIS HOTEL – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A- KENTΡΙΚΟ  

                     ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 18  ΤΗΛ : 2310 596800 
                           WWW.CAPSISHOTEL.GR 

                        
Τιμή: €324 το άτομο με πρωινό  

 
                       Σύνολο: €324   x 24 μαθητές = €7776 
 

 
 
 
   2)       DAVITEL TOBACCO – 4*   
                       Αγίου Δημητρίου 25 – ΤΗΛ.: 2310 515002 
                       www.davitel.gr  
 
   Τιμή: €322 το άτομο με πρωινό  

 Σύνολο: € 322  x 24 μαθητές = €7728  
 

 
 
 
 

http://www.davitel.gr/
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4)     PORTO PALACE 5*  
26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 65  ΤΗΛ 2310 504504 
www.portopalace.gr   

                         
Τιμή: €349 το άτομο με πρωινό 

 ( +16€ ανά μαθητή για 4 ημέρες ΔΕΙΠΝΟ) 
 Σύνολο: €   349 x 24 μαθητές = €8376  

 
 

5)   
ΚΙΝΙSSI HOTEL - A   

Αγνάντια Θεσσαλονίκη ,  
www.kinissipalace.com 
 
Τιμή: €319 το άτομο με πρωινό  

 Σύνολο: € 319  x 24 μαθητές = €7656  
 
 

 
8)   IMPERIAL HOTEL    4* 

 13 ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 www.ad-imperial-hotel.gr  

  
Τιμή: €335 το άτομο με πρωινό  
  
 Σύνολο: €335  x 24 μαθητές = €8040 

 

http://www.ad-imperial-hotel.gr/
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10)   ΜΕΤROPOLITAN HOTEL – B KATHΓΟΡΙΑΣ (3*) 
 65 ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΛΓΑΣ  
 WWW.METROPOLITAN.GR  

             Τιμή: €328 το άτομο με ΠΡΩΙΝΟ & ΔΕΙΠΝΟ 
 

Σύνολο: €  328  x 24 μαθητές = €7872  
 

 

Περιλαμβάνονται  

 Αεροπορικά εισιτήρια Ηράκλειο – Θεσσαλονίκη – Ηράκλειο  

 Φόροι αεροδρομίου 

 1 Βαλίτσα ανά άτομο 23 κιλών & 1 χειραποσκευή 

 ΦΠΑ 

 Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στη Θεσσαλονίκη σε ξενοδοχείο 3* η  4 αστέρων και 

πάνω, μέσα στην πόλη σε δωμάτια δίκλινα ή τρίκλινα (χωρίς προσθήκη μεταλλικών 

κλινών ή ράντσων) για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές σε 

άριστη κατάσταση, κλιματιζόμενα, με πρωινό η με ημιδιατροφή 

 Ξενάγηση στα κυριότερα αξιοθέατα της Θεσσαλονίκης 

 Ημερήσια εκδρομή στον Αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας, Βέροια, Έδεσσα, Νάουσα 

 Ημερήσια εκδρομή στα Ιωάννινα 

 Ξεναγός στους αρχαιολογικούς χώρους επίσκεψης 

 Τουριστικά λεωφορεία υπερυψωμένα (όχι διώροφα), με κλιματισμό, τα οποία θα είναι 

διαθέσιμα στους μαθητές σε όλη την διάρκεια της εκδρομής και για κάθε 

δραστηριότητα τους (μετακινήσεις, ξεναγήσεις, βραδινές εξόδους κ.λ.π) Τα 

λεωφορεία διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία 

προδιαγραφές (ελεγμένα από το ΚΤΕΟ, είναι εφοδιασμένα με τα απαιτούμενα έγγραφα 

καταλληλότητας οχήματος, την επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή 

κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενα κλπ.), καθώς και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις 

ασφάλειας για τη μετακίνηση μαθητών (ζώνες ασφάλειας, έμπειροι οδηγοί κλπ.). 

 Συνοδός έμπειρος του τουριστικού γραφείου ( όχι αποκλειστικός για το σχολειό) 
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 Ιατρός  διαθέσιμος προκειμένου να διασφαλίζεται η άμεση ιατρική σε περίπτωση 

ανάγκης στην Θεσσαλονίκη, ( όχι αποκλειστικός για το σχολειό) 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΗΜΙΟΥ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ. 

 Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και 

πρόσθετη ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού 

καθηγητή και μεταφορά του αεροπορικώς, εάν παραστεί ανάγκη 

 Προσφορά του πρακτορείου για ελεύθερα εισιτήρια για τους μαθητές σε μορφή 

αναλογίας (1 free ανά 25 μαθητές – 1 free στους 25 μαθητές) 

 ΔΥΟ συνοδοί καθηγητές δωρεάν σε μονόκλινα δωμάτια 

 ΚΙΝΗΤΟ στη διάθεση των συνοδών καθηγητών 

 Αποδοχή από μέρους του πρακτορείου ποινικής ρήτρας, σε περίπτωση αθέτησης των 

όρων του συμβολαίου (εγγυητική επιστολή), με ποσό που θα καθοριστεί από το 

Σχολείο. 

 Αντιμετώπιση περίπτωσης μη πραγματοποίησης της εκδρομής, λόγω ανωτέρας βίας 

(καιρικές συνθήκες, κλπ). 

 Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή σε μαθητή που για λόγους ανωτέρας 

βίας ή ασθένειας- ματαιωθεί η συμμετοχή του στην εκδρομή. 

 Δώρο λαχνούς και 2 εισιτήρια για ΠΕΙΡΑΙΑ η ένα Τριήμερο στην ΚΡΗΤΗ για να 

κληρώσουν οι μαθητές και να μειωθεί το κόστος της εκδρομής 

 Δυνατότητα τροποποίησης του προγράμματος σύμφωνα με τις επιθυμίες του γκρουπ. 

 
 

Με εκτίμηση, 

 

Γεωργαλή Χριστίνα  

Landmarks Travel 

Σμύρνης 11 

Ηράκλειο 

Τηλ. 2810 333211 

www.landmarks.gr 

 

http://www.landmarks.gr/

