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ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΗΜΙΟΥ 
ΘΕΜΑ.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
 
Αξιότιμοι Κύριοι  
Είναι χαρά μας να συμμετέχουμε στο διαγωνισμό για την εκπαιδευτική εκδρομή του σχολείου 
σας στη Θεσσαλονίκη. 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
 

Ημερομηνιές   11/3/2015 εως 15/3/2015 
Ατομα.             25  μαθητές και 2 συνοδοί καθηγητές. 
 
HOTEL ANATOLIA – 4* plus   www.anatoliahotels.gr 
     Τιμή: € 345 το άτομο με πρωινό  
 
 
  HOTEL TOBACCO  -4*   www.davitel.gr 
     Τιμή: €340    το άτομο με πρωινό  
 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ                                       

A3 711 HER SKG 11/03/15 10:00 11/03/15 11:15 

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

Περιλαμβάνονται. 

           Μεταφορά από Ασημι-Αεροδρομιο Ηρακλειου-Ασήμι. 

 Αεροπορικά εισιτήρια  Ηράκλειο-Θεσσαλονίκη – Ηράκλειο 

 Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων 

 Τέσσερις  (4) διανυκτερεύσεις στη Θεσσαλονίκη σε ξενοδοχείο   της επιλογής 
σας  σε δωμάτια  τρίκλινα  για  τους  μαθητές  και  δίκλινο για  τους  συνοδούς  
καθηγητές με πλούσιο πρωινό σε μπουφέ. 

 Εκδρομές-περιηγήσεις με το πούλμαν βάσει του προγράμματος του σχολείου. 

 Νυχτερινές μετακινήσεις με το πούλμαν 

 Τουριστικό  λεωφορείο υπερυψωμένο, με κλιματισμό, το οποίο θα είναι 
διαθέσιμο  στους  μαθητές  σε  όλη  την  διάρκεια  της  εκδρομής  και  για  κάθε 
δραστηριότητα  τους  (μετακινήσεις,  ξεναγήσεις,  βραδινές  εξόδους  κ.λ.π)  Το 
λεωφορείο  διαθέτη   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 κ.λ. 
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 Συνοδός έμπειρος του τουριστικού γραφείου σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 

 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. 

 Δυνατότητα τροποποίησης του προγράμματος σύμφωνα με τις επιθυμίες του 
γκρουπ. 

 ΦΠΑ 

 Διόδια  Αυτοκινητοδρομων 

  2 συνοδοί –καθηγητές χωρίς χρεωση σε δίκλινο δωματιο. 
 

 
Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση, είμαστε στη διάθεση σας. 
 
 

   
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
*Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 25 ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ 2 ΣΥΝΟΔΟΥΣ  ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ. 
 
*ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Η ΤΙΜΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ  
ΟΡΙΣΤΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ 

 
Με εκτίμηση  
ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 
ΤΕRRA SANTA TRAVEL 
ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ –ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
2810-390912 fax 2810400 
www.terrasantatravel.gr 

 


