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ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΒΟΛΟ 

29/03/2019-02/04/2019 
 

 
1η ΜΕΡΑ 29-3-2019:  
Αναχώρηση το βράδυ ακτοπλοϊκώς για Πειραιά.  
 
2η ΜΕΡΑ 30-3-2019:  
Μετάβαση και διαμονή στον Βόλο  
 
3η ΜΕΡΑ 31-3-2019:  
Διαμονή στον Βόλο. Εκδρομή στο Πήλιο.  
 
4η ΜΕΡΑ 01-04-2019:  
Μετάβαση και διαμονή στην Αθήνα  
 
5η ΜΕΡΑ 02-04-2019 :  
Επιβίβαση στο πλοίο από το λιμάνι του Πειραιά προς Ηράκλειο 
 

Τιμές: 
    

 

 Volos Palace Hotel 4* - ημιδιατροφή (πρωινό &  ΔΕΙΠΝΟ) 

Xenofontos Str. και Thrakon, Βόλος 383 33 
2421 076501 
HOTEL PRESIDENT 4* - πρωινό ΑΘΗΝΑ  
 
Τιμή:  €246  το άτομο / MINOAN LINES 
 
Σύνολο: €246 x 120 (-8ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΤΕΣ) = €27552 
 
Σημείωση  

 *Μείωση ( -4 ευρώ)  ανά μαθητή για το HOTEL ILISSOS  4* ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
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Περιλαμβάνονται:  
1. Μετακίνηση από την Ιεράπετρα στο λιμάνι του Ηρακλείου και αντίστροφα. 
2. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια από και προς το Ηράκλειο με Minoan σε τετράκλινες ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ 

καμπινές και δίκλινες για καθηγητές . ΔΩΡΟ το ΔΕΙΠΝΟ στο πλοίο για καθηγητές 
3. Λιμενικά τέλη. 
4. ΦΠΑ 
5. Τρεις (2) διανυκτερεύσεις στο Βόλο σε ξενοδοχείο 4* με ημιδιατροφή. Τρίκλινα  

δωμάτια για τους μαθητές ( δίκλινα με extra bed)  και μονόκλινα για τους καθηγητές. 
6. Καθηγητές ΔΩΡΕΑΝ  
7. ΞΕΝΑΓΟΙ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ *( ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΟΥΣΕΙΟ) 
8. Στους 120 ΜΑΘΗΤΕΣ -8 ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ – ανά 15 μαθητές -1 δωρεάν 
9. Λεωφορεία με κλιματισμό, τα οποία θα είναι συνεχώς στη διάθεση των μαθητών για τις 

μετακινήσεις τους. Τα λεωφορεία θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την 
κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (να έχουν ελεγχθεί από το ΚΤΕΟ, να είναι εφοδιασμένα με 
τα απαιτούμενα έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, την επαγγελματική άδεια οδήγησης, 
ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενα κλπ.), καθώς και να πληρούν όλες τις 
προϋποθέσεις ασφάλειας για τη μετακίνηση μαθητών (ζώνες ασφάλειας, έμπειροι οδηγοί κλπ. 

10. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και 
πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού 
καθηγητή και μεταφορά του αεροπορικώς, εάν παραστεί ανάγκη. 

11. Αποδοχή από μέρους του πρακτορείου ποινικής ρήτρας, σε περίπτωση αθέτησης των όρων του 
συμβολαίου (εγγυητική επιστολή), με ποσό που θα καθοριστεί από το Σχολείο. 

12. Άδεια λειτουργίας του τουριστικού πρακτορείου (ειδικό σήμα λειτουργίας του Ε.Ο.Τ). 
13. Fax που να επιβεβαιώνει την κράτηση αεροπορικών εισιτηρίων και ξενοδοχείων. 

 
 Δεν  Συμπεριλαμβάνεται ο φόρος διαμονής Στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

 Σύμφωνα με το νόμο 4389/2016, ΦΕΚ Α 94-2016, άρθρο 53 επιβάλλεται φόρος διαμονής υπέρ του δημοσίου 
στις Ελληνικές  τουριστικές επιχειρήσεις από 1/1/2018. Ο φόρος διαμονής επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση 
(ανά διανυκτέρευση) και σύμφωνα με την αξιολόγηση από τον ΕΟΤ, θα είναι αντίστοιχος με τα  αστέρια του 
καταλύματός. 
 

Γεωργαλή Χριστίνα 

Landmarks Travel 

Σμύρνης 11 

Ηράκλειο 

Τηλ 2810333211  
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ΚΙΝΗΤΟ: 6932601613 

ΕΟΤ: 1039Ε60000249601  

www.landmarks.gr 

 

http://www.landmarks.gr/

