
 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2018: 

Εκδρομή των μαθητών της Γ΄ Λυκείου του ΓΕΛ ΑΣΗΜΙΟΥ 

 στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 08/03-12/03/2018 

 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ –ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

 
 

ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ AEGEAN AIRLINES 

GEL ASI.. 
1 OA 711 HER SKG 08/03/18 10:05 08/03/18 11:20 

20 PAX                    
2 OA 714 SKG HER 12/03/18 18:30 12/03/18 19:45 

          

1) ROTONDA HOTEL 3*- Κεντρικο 
Μοναστηρίου 97, Θεσσαλονίκη 546 27 
231 051 7121 
http://www.hotelrotonda.com/ 
 

             Τιμή: € 314 το άτομο  
 

                       Σύνολο: € 314 x  18 μαθητές =  €5652 
 

   CAPSIS HOTEL 4* 
Μοναστηρίου 18, Θεσσαλονίκη 546 29 
231 059 6800 
http://www.capsishotels.gr/el/thessaloniki 
 

             Τιμή: €333  το άτομο  
 

                      Σύνολο: €333 x  18 μαθητές =  €5994 
 

2) GRAND PALACE HOTEL 5* 
Μοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη 546 27 
231 054 9000 
http://grandhotelpalace.gr/ 
 

             Τιμή: € 353 το άτομο  
 

                      Σύνολο: €353 x 18   μαθητές =  €6354 
 

3) PORTO PALACE HOTEL 5* 
26ης Οκτωβρίου 65, Θεσσαλονίκη 546 28 
231 050 4504 
https://www.portopalace.gr/ 
 

             Τιμή: €353  το άτομο  

http://www.hotelrotonda.com/
http://www.capsishotels.gr/el/thessaloniki
http://grandhotelpalace.gr/
https://www.portopalace.gr/


 
                       Σύνολο: €353 x  18 μαθητές =  €6354 
   
 

            ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  

Μείωση €29 ανά μαθητή εάν το σχολειό στις Ημερήσιες εκδρομές και ξεναγήσεις 

είναι με σχολειό 12 παιδιών στο ίδιο λεωφορείο. Σε λεωφορείο 50 ΘΕΣΕΩΝ & όχι 30 
θεσεων  

 

Περιλαμβάνονται  

• Αναχώρηση από Ηράκλειο για Θεσσαλονίκη και επιστροφή στο 
Ηράκλειο αεροπορικώς με απευθείας πτήσεις. 

• Τέσσερεις  (04) διανυκτερεύσεις σε κεντρικό ξενοδοχείο της 
Θεσσαλονίκης 3 - 5 αστέρων με πρωινό. Η κατανομή των 
δωματίων των μαθητών/ τριών  και των συνοδών καθηγητών/ 
τριών να είναι στον ίδιο όροφο. Τα δωμάτια μπορούν να τρίκλινα 
ή και τετράκλινα για τους μαθητές (με κανονικά κρεβάτια, και όχι 
με ράντζα) και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές, 
κλιματιζόμενα και σε καλή κατάσταση.  

• Μετακίνηση με κλιματιζόμενο πούλμαν 30 θεσεων εντός και 
εκτός Θεσσαλονίκης (Έδεσσα – Νάουσα, Βεργίνα, κλπ) για το 
σύνολο των ημερών και για τις  βραδινές εξόδους και καθ’ όλο 
το 24ωρο αν παραστεί ανάγκη. 

• ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ Ασήμι-Ηράκλειο και αντίστροφα με 
λεωφορεία. 

• Ξεναγός στα αξιοθέατα της Θεσσαλονίκης και στη Βεργίνα. 

• Το πρόγραμμα της εκδρομής θα μπορεί να διαμορφωθεί ελεύθερα 
από τον αρχηγό,  τους συνοδούς καθηγητές και τους μαθητές και 
θα οριστικοποιηθεί τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την αναχώρηση. 
Θα συνεκτιμηθούν οπωσδήποτε οι προτάσεις των τουριστικών 
γραφείων που θα αναφέρονται στις αντίστοιχες προσφορές τους. 

• Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η 
κείμενη νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη ασφάλιση για περίπτωση 
ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή. 

• Αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση 
αθέτησης των όρων του συμβολαίου από τη μεριά του (εγγυητική 
επιστολή με ποσό που θα καθορίσει το σχολείο). 

• Αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η 
εκδρομή στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας 
(εκλογές, απεργία μεταφορικών μέσων, άσχημες καιρικές 
συνθήκες κ.λ.π.)  

• Τα λεωφορεία που θα είναι στη διάθεση των μαθητών για όλες τις 
μετακινήσεις τους θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες 
από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (ελεγμένα από τα 
ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια 
οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενα, 



κ.λπ.) καθώς και να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας για 
μετακίνηση μαθητών (ζώνες ασφαλείας, έμπειροι οδηγοί κ.λπ.), 
πρόβλεψη για οδηγό για όλες τις βραδινές εξόδους. 

• Οι χώροι που θα επιλεγούν για εστίαση και ψυχαγωγία των 
μαθητών πρέπει να διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας και να 
πληρούν τους όρους ασφάλειας και υγιεινής.  

• Αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση 
αθέτησης, από τη μεριά του, οποιουδήποτε από τους όρους του 
συμβολαίου (εγγυητική επιστολή με παρακράτηση ποσού που θα 
καθορίσει το σχολείο, με ελάχιστο το15% του συνολικού κόστους). 

• Πρόβλεψη διαχείρισης της περίπτωσης που η εκδρομή δεν θα 
πραγματοποιηθεί στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω 
ανωτέρας βίας (κακοκαιρία, εκλογές, απεργίες κλπ). 

• Επιστροφή του ποσού συμμετοχής μαθητή που για λόγους 
ανωτέρας βίας/ ασθένειας αδυνατεί να συμμετάσχει στην 
εκδρομή. 

• Fax που να επιβεβαιώνει την κράτηση των δωματίων στο 
ξενοδοχείο καθώς και των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Σε περίπτωση εισαγωγής του  ειδικό τέλος διανυκτέρευσης (δεν ξέρουμε 

ακόμα εάν θα  ισχύσει για το 2018 )  δεν περιλαμβάνετε στην τιμή. Παρακαλούμε σημειώστε, ότι 

σε περίπτωση εισαγωγής ειδικού τέλους διανυκτέρευσης, αυτό θα πρέπει να καταβληθεί 

από το σχολειό απευθείας στο ξενοδοχείο, πριν από την αναχώρησή. 

 

Με εκτίμηση, 

 

Γεωργαλή Χριστίνα  

Landmarks Travel 

Σμύρνης 11  Ηράκλειο  

Τηλ. 2810 333211, 6932601613 

 www.landmarks.gr 

 

 

http://www.landmarks.gr/

