ΠΡΟΣ
Το ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΗΜΙΟΥ
Υπ ‘ όψιν κου Λυκειάρχη και
επιτροπής αποσφράγισης προσφορών

Ηράκλειο 28/11 2015

Σχετικά με ζήτηση προσφοράς για μετάβαση 35 μαθητών περίπου,
και 3
καθηγητών στα ΧΑΝΙΑ και με βάσει προγράμματος που θα επιλέξετε 15 ημέρες
πριν την αναχώρηση
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
1η ημέρα: Αναχώρηση το πρωί από το σχολείο σας, με ενδιάμεσο σταθμό. Αφιξη
στο Ακρωτήρι, επίσκεψη στους τάφους των Βενιζέλων. Μεταφορά και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο σας. Απόγευμα ελεύθερο για να γνωρίσετε την παλιά πόλη.
2η ημέρα: Πρωινό στο ξενοδοχείο και επίσκεψη στο ναυτικό και το αρχαιολογικό
μουσείο, στη συνέχεια αναχώρηση για το Μάλεμε. Επίσκεψη στο στρατιωτικό
νεκροταφείο. Το απόγευμα επιστροφή στα Χανιά, ελεύθερος χρόνος στη διάθεση
σας.
3η ημέρα: Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για το Θέρισσο και στη συνέχεια την
λίμνη Κουρνά. Με ενδιάμεσο σταθμό στο Ρέθυμνο άφιξη στο Ασήμι . Τέλος
εκδρομής.
προσφέρουμε :

ΤΙΜΗ 127 €

Με το ξενοδοχείο AVRA CITY CENTER 4****
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ
Όλα τα δωμάτια με κλιματισμό-δορυφορική τηλεόραση- μίνι μπαρ-στεγνωτήρα
μαλλιών-ιντερνετ καλλυντικά κ.λ.π

ΠΡΩΙΝΟ ΜΠΟΥΦΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ

ΤΙΜΗ 97 €
Με το ξενοδοχείο ΚΥΔΩΝ 4 ****
Τα δωμάτια με κλιματισμό – δορυφορική τηλεόραση –μίνι μπαρ –στεγνωτήρα
μαλλιών –ιντερνετ –καλλυντικά .

ΠΡΩΙΝΟ ΜΠΟΥΦΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΔΕΙΠΝΟΥ 12 € ΚΑΙ ΜΕ ΚΕΡΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΕΝΑ
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ .

Οι πιο πάνω τιμές περιλαμβάνουν :





ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΗΜΙ
2 διανυκτερεύσεις σε τρίκλινα δωμάτια στο ξενοδοχείο για τους μαθητές.
Μεταφορές με σύγχρονο κλιματιζόμενο πούλμαν 55 θέσεων 5***** με όλες
τις απαραίτητες προδιαγραφές στην διάθεση των εκδρομέων συνεχώς και
για τις νυκτερινές εξόδους.
Οι ημερήσιες διαδρομές όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα.
Για τους συνοδούς καθηγητές, δωρεάν συμμετοχές με μονόκλινα στο
ξενοδοχείο
2 FREE για μαθητές με οικονομικό πρόβλημα .
Ξεναγός στα ΧΑΝΙΑ .
Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης και Ατυχήματος .
Φόροι και Φ.Π.Α.
Επιπλέον Ασφάλιση από την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ που περιλαμβάνει 24ωρη
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ και ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΑΘΗΤΗ η ΚΑΘΗΓΗΤΗ
Ιατρική και φαρμακευτική υποστήριξη .
Επιστροφή των χρημάτων αν δεν πραγματοποιηθεί η εκδρομή .



Ποινική ρήτρα αθέτηση όρων












Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία είμαστε στην διάθεση σας.

Για το TraveL Ηall
ΒΙΛΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΤΗΛ.2810341862 -282112

