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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 στα Χανιά. 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ¨15/04/16  με  17/04/16 

  ΑΤΟΜΑ. 35  μαθητές  και 3 συνοδοί καθηγητές. 

HOTEL  KYDON  4****  WWW. kydonhotel.com.        TIMH ATOMOY €112  

HOTEL  AKALI  4****  www.akali-hotel.gr.              TIMH ATOMOY €108 

  Περιλαμβανεται 

 (2) διανυκτερεύσεις στα Χανιά σε δωμάτια τρίκλινα για τους μαθητές και 

μονόκλινα για συνοδούς καθηγητές με πλούσιο πρωινό σε μπουφέ. 

 Εκδρομές - μεταφορές σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

 Τουριστικό  λεωφορείο  υπερυψωμένο , με κλιματισμό  το  οποίο  θα είναι  

διαθέσιμο  στους μαθητές σ΄ολη τη διαρκεια της εκδρομής.Το λεωφορείο  

διαθέτη  ολες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές 

(ελεγμένο  από ΚΤΕΟ,είναι εφοδιασμένο  με τα απαιτούμενα  έγγραφα 

καταλληλότητας οχήματος,την επαγγελματική άδεια οδήγησης,ελαστικά σε 

καλή κατάσταση,πλήρως κλιματιζόμενα κλπ.)καθως κ΄πληρούν ολες τις 

προϋποθέσεις ασφάλειας για τη μετακίνηση μαθητών. 

 Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία,καθώς και 

πρόσθετη ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος  ή ασθένειας μαθητή ή 

συνοδού καθηγητή και μεταφορά του αν παραστεί ανάγκη. 

 Δυνατότητα τροποποίησης του προγράμματος σύμφωνα με τις επιθυμίες του 

σχολείου. 

 Εμπειρος Συνοδός του γραφείου μας. 

 ΦΠΑ 

 Αντιμετώπιση περίπτωσης μη πραγματοποίησης της εκδρομής,λογω ανωτέρας 

βίας (καιρικές συνθήκες κ.τ.λ.) 

  

http://www.akali-hotel.gr/
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 Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή σε μαθητή που για λόγους 

ανωτέρας βίας ή ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του στην εκδρομή. 

 3 Συνοδοί καθηγητές Δωρεάν σε Μονόκλινα δωμάτια. 

 2 μαθητές δωρεάν (στους 35) 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ.Σε περίπτωση ανάθεσης στο γραφείο μας θα σας χορηγηθούν εγγραφη 

βεβαίωση του ξενοδοχείου για την κράτηση του Σχολείου σας. 

Hμιδιατροφή είναι συν €12 την βραδυα στα ξενοδοχεία σε πλουσιους μπουφέδες. 

 

Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση,είμαστε στη διάθεση σας. 

 

Με εκτίμηση 

Γκιώνη – Ταβερναράκη Ευγενία 

Terra Santa Travel 

www.terrasanta travel.gr 

 

 

 


