
ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ  Tours       

Γραφείο Γενικού Τουριςμού   Καποδιςτρίου 8 – Άργοσ .   

Τηλ. 27510 24755      Fax .27510  61243     Κιν. 6956993878      e-mail :  psichogiostours@gmail.com 

 

 

Προσ : Γυμνάςιο Νέασ Κίου . 

                   Θέμα : Προςφορά για την 2 ήμερη περιβαντολογική  εκδρομή ςτην Ζάκυνθο  . 

 

Αξιότιμοι Κφριοι/εσ . 

    Αφοφ ςασ ευχαριςτιςουμε για τθν πρόςκλθςθ ςασ και ζχοντασ λάβει γνϊςθ των δικϊν ςασ απαιτιςεων ςχετικά 

με τισ εκδρομζσ του ςχολειοφ ςασ ,ςασ επιςυνάπτουμε τθν παρακάτω προςφορά μασ . 

Για οποιαδιποτε περαιτζρω πλθροφορία ι διευκρίνθςθ κα χαροφμε να ςασ εξυπθρετιςουμε . 

  
 Ημερ/νια αναχωριςεωσ : 27 / 03 / 2014  
Ημερομθνία επιςτροφισ : 28 / 04 / 2014 
 Αρικμόσ μακθτϊν : 21 
 Αρικμόσ ςυνοδϊν Κακθγθτϊν : 2 
Μζςον :  1 λεωφορείο . 

   

 

 υνολικό κόςτοσ εκδρομισ :1.680   ευρϊ  . 

 Κόςτοσ ανά μακθτι :  80 ευρϊ . 
 Ξενοδοχείο 3*  Strada Marina  - Λομβάρδου 14, Ζάκυνκοσ. 

 
ΔΙΕΤΚΡΙΝΗΕΙ : 

1. Η μεταφορά των ςυνοδϊν κακθγθτϊν είναι δωρεάν και δεν επιβαρφνει το ςυνολικό κόςτοσ τθσ εκδρομισ .                                              

2.Σα ποφλμαν είναι ελεγμζνα μθχανολογικά ( με όλα τα πιςτοποιθτικά καταλλθλότθτασ ,δελτίο ζλεγχου ΚΣΕΟ ςε 

ιςχφ ,ηϊνεσ αςφαλείασ κτλ ) και με ςυνεργάςιμο τουριςτικό οδθγό ,ο οποίοσ κα βρίςκεται ςτθν αποκλειςτικι χριςθ 

των εκδρομζων κακϋολθ τθν διάρκεια τθσ εκδρομισ .                                                                                                                                                                                                               

3. Ο αρικμόσ ειδικοφ ςιματοσ λειτουργιάσ του γραφείου μασ : 12-45-Ε-61-00-00223-0-0                                                                                                                                        

4. Προκαταβολι το  50 %  των χρθμάτων 10 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ , 30%  με τθν αναχϊρθςθ από το ςχολείο 

και 20% με τθν επιςτροφι .                                                                                                                                                                                               

5 . Σο γραφείο μασ , εφόςον επιλεγεί, προτίκεται να ςυνάψει Ιδιωτικό υμφωνθτικό ολικισ μίςκωςθσ Λεωφορείων 

με το χολείο, κεωρθμζνο από τθ Δ.Ο.Τ., ςφμφωνα και με τθ προκφρθξι ςασ 10 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ.                    
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ: 

1 .Φ.Π.Α.                                                                                                                                                                                                                                 

2 .Η μεταφορά από και προσ το ςχολειό και θ υλοποίθςθ του προγράμματοσ  τθσ εκδρομισ .                                                                

3 . Αςφάλεια ευκφνθσ διοργανωτι κακϊσ και πρόςκετθ αςφάλιςθ για περίπτωςθ ατυχιματοσ ι αςκενείασ μακθτι 

ι ςυνοδοφ κακθγθτι.                                                                                                                                                                                        

4 .Δυο διανυκτερεφςεισ ςε ξενοδοχείο 3* με πρωινό μπουφζ  ςε δίκλινα ι τρίκλινα δωμάτια για τουσ μακθτζσ  και 

μονόκλινα για τουσ ςυνοδοφσ εκπαιδευτικοφσ .                                                                                                                                                  

5 .Ακτοπλοϊκά ειςιτιρια Κυλλινθ –Ζάκυνκοσ –Κυλλινθ . 

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

1. Η προςφορά ιςχφει για τουλάχιςτον 21 μακθτζσ και 2 ςυνοδοφσ κακθγθτζσ . 

2. Οι ςυνοδοί εκπαιδευτικοί ςυμμετζχουν δωρεάν ςτθν εκδρομι και μζχρι των (2) δυο ατόμων. 

3. Ο τελικόσ αρικμόσ των ςυμμετεχόντων ςτθν εκδρομι πρζπει να οριςκεί μζχρι και 10 εργάςιμεσ μζρεσ πριν τθν 
αναχϊρθςθ με λίςτα κακϊσ και θ πικανι ςφνκεςθ των δωματίων.  

4. Αλλαγζσ, που πικανόν κα χρειαςτεί το πρόγραμμά ςασ, όπωσ αλλαγι του προοριςμοφ των εκδρομϊν ι κάποιεσ 
από τισ προβλεφκείςεσ κινιςεισ κα γίνουν κατόπιν ζγκαιρθσ ςυμφωνίασ με το γραφείο μασ. 

5. Για οποιεςδιποτε διευκρινιςεισ μπορείτε να απευκφνεςτε ςτο γραφείο ςτα παραπάνω τθλζφωνα. 

ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΕΚΔΡΟΜΗ: 

1 . τθν περίπτωςθ αναβολισ το χολείο δεν χρεϊνεται για τθν ακφρωςθ τθσ εκδρομισ, με τθν υποχρζωςθ να τθν 
υλοποιιςει ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα και πάντα ςφμφωνα με τθ διακεςιμότθτα το ξενοδοχείου. 

2.ε περίπτωςθ ματαίωςθσ από 21 ζωσ 10 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ χρεϊνεται τον  χολείο με το 30% του 
ςυνολικοφ κόςτουσ. 

3.  τθν περίπτωςθ που μακθτισ ακυρϊςει τθ ςυμμετοχι του ςτθν εκδρομι ζωσ 22 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ δεν 
χρεϊνεται με ακυρωτικά. Αν θ ακφρωςθ γίνει από 21 εωσ10 θμζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ χρεϊνεται με το 50% τθσ 
ςυμμετοχισ του. Εφόςον θ ακφρωςθ γίνει ςε λιγότερεσ από 10 θμζρεσ από τθν αναχϊρθςθ χρεϊνεται το 100% τθσ 
ςυμμετοχισ του. 

 

 


