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ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2015: 

Εκδρομή των μαθητών της Ά Τάξης  
Του ΓΕΛ ΑΣΗΜΙΟΥ   

 

Α) ΑΣΗΜΙ – ΧΑΝΙΑ – ΑΣΗΜΙ 

Τιμές: 
  

1) ΚΥΔΩΝ THE HEART CITY HOTEL 4* ΠΛ. ΣΟΦΟΚΛΗ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΣΤΡ. ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 2 ΧΑΝΙΑ – ΚΡΗΤΗ ΤΗΛ: 28210 
52280 ΦΑΞ: 2821051790 www.kydonhotel.com  

 

 Τιμή: € 142 το άτομο με πρωινό 35- 1 Δωρεαν χ €142 =€4828 
  επιβάρυνση για Ημιδιατροφή €38  

 

2) ARKADI HOTEL 4- ΚΕΝΤΡΙΚΟ, 1866 ΤΗΛ 28210 92418 
WWW.ARKADI-HOTEL.GR 
 

 Τιμή: € 115  το άτομο με πρωινό χ (35-1 Δωρεάν) Χ €135 =€4590 
 
 

3) HALEPA EXCLUSIVE SUITES HOTEL , ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 164 , 
ΧΑΝΙΑ, ΤΗΛ: 28210 28440 ΦΑΞ: 28210 28439 www.halepa.com  

 

 Τιμή: € 117  το άτομο με πρωινό. Χ (35-1 Δωρεαν)= €3978 
Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή €33 

 

4) AKALI A CLASS 4* HOTEL , ΚΙΣΣΑΜΟΥ,  ΧΑΝΙΑ, ΤΗΛ: 
2821092876, www.akali-hotel.gr 

 

 Τιμή: € 135 το άτομο με πρωινό. Χ (35-1 Δωρεαν)= €4590 
Επιβάρυνση για Ημιδιατροφή €33 

 

*Σημείωση: Tο πρόγραμμα θα διαμορφωθεί με τον αρχηγό 
της εκδρομής σύμφωνα με τις ανάγκες τους. 

 

 

 

 

http://www.kydonhotel.com/
http://www.arkadi-hotel.gr/
http://www.halepa.com/
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Περιλαμβάνονται  

 ΦΠΑ 

 Δύο (2) διανυκτερεύσεις στα Χανιά σε ξενοδοχεία 4* Η  5* αστέρων μέσα στην πόλη 

σε δωμάτια τρίκλινα, για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές σε 

άριστη κατάσταση, κλιματιζόμενα, με πρωινό! 

 Ξεναγοί στους αρχαιολογικούς χώρους επίσκεψης 

 1 μαθητής δωρεάν στους 35 μαθητές. 

 Τουριστικά λεωφορεία υπερυψωμένα, με κλιματισμό, τα οποία θα είναι διαθέσιμα 

στους μαθητές σε όλη την διάρκεια της εκδρομής και για κάθε δραστηριότητα 

τους (μετακινήσεις, ξεναγήσεις, βραδινές εξόδους κ.λπ.) Τα λεωφορεία διαθέτουν 

όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (ελεγμένα από το 

ΚΤΕΟ, είναι εφοδιασμένα με τα απαιτούμενα έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, την 

επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενα 

κλπ.), καθώς και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας για τη μετακίνηση 

μαθητών (ζώνες ασφάλειας, έμπειροι οδηγοί κλπ.). ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 OI Xωροι που θα επιλεγουν για την εστίαση και ψυχαγωγία των μαθητών θα διαθέτουν 

την νόμιμη άδεια λειτουργιάς και θα πληρούν τους όρους ασφάλειας και υγιεινής. 

 Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και 

πρόσθετη ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού 

καθηγητή και μεταφορά του αεροπορικώς, εάν παραστεί ανάγκη 

 3 συνοδοί καθηγητές δωρεάν σε μονόκλινα δωμάτια 

 Αποδοχή από μέρους του πρακτορείου ποινικής ρήτρας, σε περίπτωση αθέτησης των 

όρων του συμβολαίου (εγγυητική επιστολή), με ποσό που θα καθοριστεί από το 

Σχολείο. 

 Αντιμετώπιση περίπτωσης μη πραγματοποίησης της εκδρομής, λόγω ανωτέρας βίας 

(καιρικές συνθήκες, κλπ). 

 Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή σε μαθητή που για λόγους ανωτέρας 

βίας ή ασθένειας- ματαιωθεί η συμμετοχή του στην εκδρομή. 

 Δυνατότητα τροποποίησης του προγράμματος σύμφωνα με τις επιθυμίες του γκρουπ. 
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Με εκτίμηση, 

 

Γεωργαλή Χριστίνα  

Landmarks Travel 

Σμύρνης 11 

Ηράκλειο 

Τηλ. 2810 333211, 6932601613 

www.landmarks.go 

 

http://www.landmarks.gr/

