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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 2018

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
10/04/2019-14/04/2019
10 Απριλίου 201
Ώρα 19:30: Συγκέντρωση στον επιβατικό σταθμό Ηρακλείου. Επιβίβαση στο πλοίο των Μινωικών Γραμμών.
Τακτοποίηση στις καμπίνες και διανυκτέρευση εν πλω.

11 Απριλίου 2018
Ώρα 06:30: Άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά. Επιβίβαση στα λεωφορεία. Αναχώρηση για Επίδαυρο.
Ώρα 08:30 – 09:30: Στάση στον Ισθμό της Κορίνθου.
Ώρα 10:30: Άφιξη στο πανέμορφο και αρχοντικό Ναύπλιο, όπου θα επισκεφτούμε το ενετικό φρούριο
Παλαμηδιού το αριστούργημα της βενετικής οχυρωματικής τέχνης του 18ου αιώνα, όπου θα ανακαλύψουμε που
φυλακίστηκε πραγματικά ο πρωτεργάτης της ελληνικής επανάστασης Θεόδωρος Κολοκοτρώνης μετά την
καταδίκη του για συνομωσία κατά του καθεστώτος.
Στην συνεχεία θα δούμε την πρώτη βουλή, το όποιο κτίστηκε ως τζαμί και το όποιο απέκτησε στην σημερινή
ονομασία επειδή όντος του συνεδρίαζε η βουλή των Ελλήνων κατά την διάρκεια της επανάστασης. Διπλά στο
Βουλευτικό βρίσκεται η πλατεία Συντάγματος το κέντρο της πολύς του Ναυπλίου, η όποια είναι γεμάτη με
σημαντικά κτίρια όπως το Τριανον, το όποιο σήμερα χρησιμοποιείται για πολιτικές εκδηλώσεις αλλά το όποιο
είχε κτιστεί ως τζαμί το 16ο αιώνα.
Ώρα 12:30 – 15:15 : Ελεύθερος χρόνος στο Ναύπλιο. Νωρίς το απόγευμα αναχώρηση για Αθήνα με στάση.
Ώρα 16:00 – 17:00: Επίσκεψη και ξενάγηση Επίδαυρο.
Ώρα 19:30: Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια.
Ώρα 21:30 : Ομαδική βραδινή έξοδος σε μουσική ταβέρνα με φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και
διανυκτέρευση.

12 Απριλίου 2018
Πρωινό στο ξενοδοχείο
Ξενάγηση, θα επισκεφθούμε το Μουσείο της Ακρόπολης η το αρχαιολογικό Μουσείο (ξενάγηση ανά ομάδες).
Μετά το τέλος της ξενάγησης θα επιβιβαστούμε στα λεωφορεία.
Αναχώρηση, για το Πλανητάριο και παρακολούθηση παράστασης. Επίσκεψη στο Ίδρυμα Νιάρχος. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο. Το Βράδυ ομαδική έξοδος παρακολούθηση Θεατρικής παράστασης.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

13 Απριλίου 2018
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση με τις βαλίτσες για το Αττικό Πάρκο.
Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο, περιπλάνηση στο χώρο και 11:30 παρακολούθηση παράσταση με Δελφίνια.
Ώρα 13:00 – 16:00: Αναχώρηση για το Μc Arthur Ελεύθερος χρόνος για φαγητό ,
Ώρα 16:30 – 19:00 : Επίσκεψη στο AllΟu Fun Park.
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Ώρα 19:15 : Αναχώρηση για λιμάνι Πειραιά. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες. Διανυκτέρευση
εν πλω.
ΤΙΜΕΣ :

1) PRESIDENT HOTEL ATHENS 4*
Με SECURITY & ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ!
Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43, ΑΘΗΝΑ http://president.gr/
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ (μαθητή) €191 με MINOAN LINES
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ (μαθητή) €178 με SUPERFAST/ANEK
Σύνολο: €191 Χ 140 (- 10 ΔΩΡΕΑΝ) 130 ΜΑΘΗΤΕΣ = €24830 με MINOAN LINES
Σύνολο: € 178 Χ 140 (-10 ΔΩΡΕΑΝ) 130 ΜΑΘΗΤΕΣ = €23140 με SUPERFAST/ANEK



Επιβάρυνση για ημιδιατροφή €7 ανά άτομο ανά Διαν/ση

Περιλαμβάνονται:
-

Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια από ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ, σε τετράκλινες καμπίνες για
μαθητές, και δίκλινες για σύνοδος καθηγητές ΜΕ SUPERFAST/ANEK Ή ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ,
ΔΩΡΟ ΤΟ ΔΕΙΠΝΟ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ.

-

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΕΛΗ
-

.ΦΠΑ
Τουριστικά λεωφορεία στην διάθεση των μαθητών, με κλιματισμό, το οποίο θα είναι
διαθέσιμα στους μαθητές σε όλη την διάρκεια της εκδρομής και για κάθε δραστηριότητα τους
(μετακινήσεις, ξεναγήσεις, βραδινές εξόδους κ. λ. π) Τα λεωφορεία θα διαθέτουν όλες τις
προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (να έχουν ελεγχθεί από το ΚΤΕΟ,
εφοδιασμένα με τα απαιτούμενα έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, την επαγγελματική άδεια
οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενα κλπ.), καθώς και να πληρούν
όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας για τη μετακίνηση μαθητών (ζώνες ασφάλειας, έμπειροι
οδηγοί κλπ.).

-

2 διανυκτερεύσεις στην Αθήνα σε ξενοδοχείο 4 αστέρων στο κέντρο της Αθήνας, σε τρίκλινα
για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές, με πρωινό με φύλαξη εισόδου
(security).
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-

Ασφαλιστική και ιατρική κάλυψη κατά την διάρκεια της εκδρομής, όπως ορίζει η κείμενη
νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη ασφάλιση σε περίπτωση ατυχήματος. Σε περίπτωση ασθενείας
μαθητή ή συνόδου καθηγητή, μεταφορά τους αεροπορικώς αν παραστεί ανάγκη. Άμεση ιατρικής
βοήθειας σε περίπτωση ασθένειας.

-

-

Συνοδοί εκπαιδευτικοί δωρεάν, σε μονόκλινα δωμάτια.
Μεταφορές και εκδρομές σύμφωνα με τις επιθυμίες του σχολειού.
Αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των ορών του συμβολαίου
από τη μεριά του ( εγγυητική επιστολή με το πόσο που θα καθορίσει το σχολείο.)
Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή σε μαθητή που για λόγους ανωτέρας βίας η
ασθενείας ματαιωθεί η εκδρομή. Και ολική επιστροφή των χρημάτων σε περίπτωση που δεν θα
πραγματοποιηθεί η εκδρομή λογά ανωτέρας βίας μη συμμέτοχη μαθητών κλπ και στην
περίπτωση που ο μαθητής δεν θα συμμετέχει στην εκδρομή.
Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιεί η εκδρομή λόγο ανωτέρας βίας
(καιρικές συνθήκες, εκλογές κλπ).
Λαχνούς και ένα εις.ριο για να κληρώσουν οι μαθητές και να μειωθεί το κόστος της εκδρομής.
Ανά 14 Μαθητές – 1 Δωρεάν Μαθητές . Στους 140 Μαθητες-10 Μαθητές ΔΩΡΕΑΝ
Φόρος ΔΙΑΜΟΝΗΣ ( ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΝ/ΣΗΣ) περιλαμβάνονται
Ημερήσια εκδρομή στο Ναύπλιο και στην Επίδαυρο.

-

Το αναλυτικό πρόγραμμα των επισκέψεων της εκδρομής (Πλανητάριο, Αττικό Πάρκο,

-

-

The Mac Arthur, Allou Fun Park κλπ) θα διαμορφωθεί στην πορεία.
-

Ασφαλιστική και ιατρική κάλυψη κατά την διάρκεια της εκδρομής, όπως ορίζει η κείμενη
νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη ασφάλιση σε περίπτωση ατυχήματος. Σε περίπτωση ασθενείας
μαθητή ή συνόδου καθηγητή, μεταφορά τους αεροπορικώς αν παραστεί ανάγκη. Άμεση ιατρικής
βοήθειας σε περίπτωση ασθένειας.

-

ΣΥΝΟΔΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ.

-

Πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ασφαλιστική κάλυψη μαθητών και συνόδων
καθηγητών, Κάλυψη των εξόδων επιστροφής στο Ηράκλειο αεροπορικώς μαθητή η συνόδου
καθηγητή σε περίπτωση ασθένειας του.

-

ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ -ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ.

-

(7) Συνοδοί εκπαιδευτικοί δωρεάν, σε μονόκλινα δωμάτια.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ
ΞΕΝΑΓΟΙ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ, Επίδαυρο, Μουσείο κλπ: (
ΔΩΡΟ ΛΑΧΝΟΥΣ & μια δίκλινη καμπίνα για Πειραιά για να κληρώσουν οι μαθητές και να μειωθεί
το κόστος της εκδρομής.
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-

-

Αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των ορών του συμβολαίου
από τη μεριά του ( εγγυητική επιστολή με το πόσο που θα καθορίσει το σχολείο.)
Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή σε μαθητή που για λόγους ανωτέρας βίας η
ασθενείας ματαιωθεί η εκδρομή. Και ολική επιστροφή των χρημάτων σε περίπτωση που δεν θα
πραγματοποιηθεί η εκδρομή λογά ανωτέρας βίας μη συμμέτοχη μαθητών κλπ και στην περίπτωση
που ο μαθητής δεν θα συμμετέχει στην εκδρομή.
Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιεί η εκδρομή λόγο ανωτέρας βίας
(καιρικές συνθήκες, εκλογές κλπ).

με εκτίμηση
Γεωργαλή Χριστίνα
Landmarks Travel
ΣΜΥΡΝΗΣ 11, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
2810333211 -2810333811 ( 6932601613
www.landmarks.com

4

