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ζeιffiß mÝctiΦn

ΧαρÜ μαò υα σαò φιλοξευÞσουμε στη Θεσσαλουßκη.

Προò : 5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Υπ'üψιν : ΕπιτροπÞò ΕκδρομÞò

Προορισμüò : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 04-06/05 Ι2Ο22
2 διανυκτερευσεlò.
Στοιχεßα εκδρομÞò:67 μαθητÝò και4 συνοδοß

The MeI Hotel

De Lux
*****

ΤιμÞ με πρωινü ΤιμÞ με ημιδιατροφÞ
169 € (11.323€)

Onoma ΗοßεΙ ΒΟΟΚΙΝG 9,3
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De Lux
*****

ΤιμÞ με πρωινü
119 € (7.973€)

ΤιμÞ με ημιδιατροφÞ
133 €(8.911€)

ΤιμÞ με πρωινü
119 € (7.973€)

ΤιμÞ με ημιδιατροφÞ
8€ανÜ μαθητÞ ανÜ ημÝρα



, ζο_;, 
, , j-,β-

A'Cat
** **

ΤιμÞ με πρωινü ΤιμÞ με ημιδιατροφÞ
113€(7.57].€)99 €(6

ΤιμÞ με πρωινü
1ο9 €(7.3ο3€)

ΤιμÞ με ημιδτατροφÞ
****

Στην τιμÞ συ μπερÞαμβÜνονται:

./ Η οδικÞ μεταφορÜ απü τον χþρο του σχολεßου για Θεσσαλονßκη οδικÝò
μετακινÞσειò εντüò τηò πüληò και üμοια κατÜ την επιστροφÞ
Ολεò οι απαραßτητεò οδικÝò μετακινÞσειò (με πολυτελÞ και ασφαλÞ
λεωφορεßα, τα οποßα θα πληροýν üλεò τιò προδιαγραφÝò του ΚΟΚ για
τη μεταφορÜ μαθητþν) εφοδιασμÝνο με üλα τα απαραßτητα Ýγγραφα,
σýμφωνα με το πρüγραμμα που θα συμφωνηθεß με την επιτροπÞ του
σχολεßου καθþò και με βραδινÝò ε§üδουò . Καθþò και θα πληροýν
üλεò τιò προýποθÝσειò ασφÜλειαò για τη μετακßνηση μαθητþν (ζþνεò

ασφÜλειαò, Ýμπειροι οδηγοß κλπ.). Το προσωπικü (οδηγοß - συνοδοß)
εκτüò απü üλα τα προβλεπüμενα απü τον νüμο δικαιολογητικÜ, η
συμπεριφορÜ τουò απÝναντι στα παιδιÜ και στουò συνοδοýò καθηγηιÝò
θα εßναι Üψογη, üπωò αρμüζει σε σχολεßο üλα ια μÝτρα υγιεινÞò και
ασφÜλειαò στο ποýλμαν με βραδινÝò ε§üδουò.
Δýο (2) διανυκιερεýσειò σε Ýνα απü τα προτεινüμενα ξενοδοχεßα σε
δßκλινα τρßκλινα κατÜ βüοη δωμÜτια για τουò μαθητÝò και (4)

μονüκλινα για τουò συνοδοýò καθηγητÝò με υπηρεσßα ασφÜλειαò .Οι
χþροι σßτισηò θα τηροι'ιν Üριστουò κανüνεò υγιεινÞò και ποιüτηταò
καθþò και κÜθε νüμιμη Üδεια για την λειτουργßα των ξενοδοχεßων.
ΕπισκÝψειò σýμφωνα με το πρüγραμμα του σχολεßου και ξεναγÞσειò .

ΠληρωμÞ üπωò επιθυμεß το σχολεßου.
Πρüβλεψη για ενδεχüμενο κροýσμα Covid-19 και η αντιμετþπιση του

με μεταφορÜ .

,/ ΔωρεÜν συμμετοχÞ των (4) συνοδþν καθηγητþν.



Ασφüλιση αστικÞò ευθυνηò και τα§ιδιωτικÞ ασφÜλιση (ασφαλεια ζωηò,Ýξ2δα επαυαπατρψοý, LατροφαρμÜκευττκÞ ,rυρ,ιο«.ιψη κ.τ.λ.) η οποßακαλýπτει τουò εκδρομεßò καθ' üλÞ τη διÜρκε,« .ηò ,ßοραμονÞò τουò μεεπεßγουσα αερομεταφορÜ και μÝ παρουσßα ,ο.ρßý, αν χρειαστεß, μεΑριθμüò Συμβολαßου /νο Ι 15724 Ευρ,ωπαtκÞ Πßστη '

ΣυμπεριλαμβÜνεται Φ.Π.Α .

Σημειþσειò:
,/ Δεν συμπεριλαμβÜνεται ο νÝοò φüροò διαμονÞò στα

§ενοδοχεßα 5* στα 4€ στα 4* 3€ και στα §ενοδοχεßα 3* 1,5€
ανÜ δωμÜτιο ανÜ διανυκτÝρευση

να
,/ Οι τι σε üλα

ΑπρδοχÞ üλων των üρων τηò πρþΞþ6Τ κÜθυ ,.οοýr-,üθ.οη ,rο,,κρßνεται απαραßτητη απü την þ,.οοr.Þ-Ξßßüßß αναδüχου θαιθα ται σtο
να
Με εκτßμηση,

ΚΑΡΑΓ|ΑΝΝΟΥΔΗΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜοΒ. 6976ι ι751ι
TEL,2310251111
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