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ΠPoΣ :4o ΓENlKo ΛYKElo HPAκ^εloY

ΘEMA: HMEPHΣ|A EKΠA|ΔEYτιKH Eι<ΔPOMH ατηv €λo0vτα

HMEPOMHN|EΣ : 17l04t2019

ATOMA: 46-48 μαΘητ69 και 03 oυvοδoi καΘηγητ€q.

Περιλαμβαvεταt

. Toυρtoτικτi λεωφoρεiα υπερυψωμ€vα , με κλIματιoμ6 τα oπoiα Θα εivαl δlαΘ6otμα
oτoυg μαΘητ€g o'oλη τη δπρκεlα τη6 εκδρομηq.Tα λεωφoρεiα διαΘ6τoυv oλεg τrg

πρoβλεπ6μεvεg απ6 τηv κεiμεvη voμoΘεoiα πρoδtαγραφ6g (ελεγμθvo απ6 KTEo,εivαι
εφoδtαoμdvo με τα απαlτoιiμεvα εγγραφα καταMηλ6τηταg o1ηματog,τηv επαγγελματtκη
<iδεlα Φηγηoηg,ελαoτrκ<i oε καλη κατdoταoη,πληρωg κλιματιζ6μεvα κλπ.)καθιbg
κ'πληρoιjv oλεq τlg πρoιjπoΘ€oεlg αoφdλειαg για τη μετακivηoη μαθητΦv (ζΦvεg
αoφαλεiαg,εμπειρoι oδηγoi κ.τ.λ.)

. Aoφ<iλεlα Aστικηζ EυΘ0vηg

Γlα oπolαδηπoτε επlπλ6ov δlευκρivιoη,εiμαστε στη δldθεoη oαg.

Mε εκτiμηoη

Terra Santa Travel

ιYtρw.terrasanta travεl {r
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4o ΓEΛ HρακΛεioυ
ΔlεOΘυvαη : ΦιΛlππoυπ6Λευ9 45
T.κ. : 71305 Hρ6κΛεlo Kρiτηq

TηΛ. ι ?81o 252495
E-moil : moil@4lyk-irοkl.irα.sch.9r
Πληρoφoρiεζ: κoζ Kατo1δηζ Χαρ6Λαμπoζ

ΗρακΛειo 09/04/19

ΘEMa : Πρoαφoρ& μετακtvf1αευv μαΘητιilv
EloΦvrα και τo Παv/μιo PεΘι)μvηζ

τoυ 4ou ΓEΛ HρακΛεioυ πρoζ τηv

Αγαπητ6 κ0ρlε,

Θα Θiλαμε vα oαq εvημερΦσoUμε γlα τηv πρooφoρα μαζ πoU αφoρd μετακlvηoειq με Λεωφoρεiα,

πρoκεlμθvoυ vα πραγμαToπoιηΘoΟv εκπαlδευτlκ69 επroκ6ψειq τoυ o1oλεiou σαζ, στlξ παρακατω

δlαδρoμ69 καl ημερoμηviεq:

Tετ6ρτη t7/o4 MαΘητθq 46 - 48 & ouvoδo1 3. Πo0Λμαν 54 Θ6αεψv.

τιμi1 278 € με Φ.Π.Α
Παραoκευi 19104 MαΘητ6e 55 & αυvoδoi 4. ΠoOΛμαv 60 Θ6αευv. τιμi1 299 € με Φ.Π.Α.

Tα Λεωφoρεiα δlαΘiτoυν 6Λε9 τlg πρoδlαγραφiq τηq κεiμεvηg voμoΘεoiαg, εΛεγμθvα απ6 KTEO.
κΛlματιζ6μεvα, ελααrlκi σε τΦα πoΛ0 καΛiι κατ6αrαoη, θμπεlρoι, εuγεvlκoi καl πρ6Θυμoι oδηγoi.

Φαρμακεio.

Mε εκτiμηoη

BαoιΛικi Ψαρo0 - Niκoq Mπαγκ&κηg

TroveLink
Δ/voη: Λεωφ. ΣoφoκΛιi Bεvιζ6Λoυ 31

Tα1. ΚΦδ.: 71202 HρdκΛειo Kρι!τηg

τηΛ. : 2810 225o9o - 28Lo 2259ot
Ε-mαi|: inf o@trovelinktours.or

1.

2.



,

ΠPoΣΦoPΑ METAKΙNΙΙΣΗΣ

4o'ΓEΛ ΗPΑκΛEΙOY

H πρooQoρα τoυ γραQε|oυ μαξ γtα τηV μετακLνηoη 47 μαθητων

λεω$oρεLo απ6 τo o1oλεLo σαζ πρoξτηv Eλoυvrα αrιq !7/04 εLναt :

380,00 εUρd, για ανιi λεωQoρεio 50 Θ6oεωv

8,00 ευριil αv& μαΘητ{

Στιq παραπαvω τιμdq ουμπερλαμβdvετε Φ.Π.Α

Τo πρ6γραμμα d1ει ωζ εξηq :

- Αvα1ιbρηοη απ6 τo o1oλει6 σαζ σrιζ 08:30

-ΕπιαιρoQιj oιo o1oλει6 σιιq 16:ο0

servtces s,o.

Hριiκλειo 1'110412019

3 oυvoδωv με (1) €vα

Η πρoo$oρα περιλαμβαvει :


