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Τυμπάκι,   11  / 04 / 2022

Αρ.  Πρωτ.:    303

ΠΡΟΣ :      Τουριστικά γραφεία

κοΙΝ. :

ΘΕΜΑ :    « Ανάθεση μετακίνησης της Γ' τάξης στην Αθήνα -Εττίδαυρο - Ναύπλιο»

Σύμφωνα  με  την  υπ'  αριθμό  20883/ΓΔ4/12-02-2020  (ΦΕΚ456/τ.Β'/13,02-2020)  υπουργική

απόφαση   και   με   την   Α.Π.   273/01.04.2022   πρόσκληση   εκδήλωσης   ενδιαφέροντος   του

Διευθυντή     του   Γυμνασίου   Τυμπακίου   και   την  επαναπροκήρυξη   με  ΑΠ   294/07.04.2022

ανακοινώνεται  ότι,  κατόπιν  της  αξιολόγησης  των  προσφορών  από  την  αρμόδια  επιτροπή,

αναθέτουμε  τη  διοργάνωση  της  εκπαιδευτ1κής  επίσκεψης  των  μαθητών  της  Γ  τάξης  του

Γυμνασίου  Τυμπακίου  στην  Αθήνα  -  Επίδαυρο  -  Ναύπλιο  στο  γραφείο  «νΑΙ  ΤRΑνΕL»

κρίνοντας την προσφορά του τελευταίου ως :

•    απόλυτα   σύμφωνη    με   τις   προυποθέσεις   της   σχετικής   πρόσκλησης   εκδήλωσης

ενδιαφέροντος και

•    την πλέον συμφέρουσα οικονομικά σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες

Συνολικά κατέθεσαν  στη διεύθυνση του σχολείου προσφορές  (4) ταξιδιωτικά γραφεία:

1 νΑΙ ΤRΑνΕL

2 LΑΝDΜΑRκS
3 LΕ GRΑΝD

4 ΚΑLΑΜΑΚI ΤRΑνΕL



Γραφε'ιο γενmού τουρισμού
Χότνδακος ιο Ηράιcλειο - Κρήτη§ τ.κ 7ι2ο2
Τηλ. 28ιο 2885ι4, 2884ι3, 2866g3, 243869
Fαχ ε 28ιο28ι192, 281Ο 245169
e-mώιs : ίnd]ο@υαitrαweΙ.gr

υώtrαυel@yαhΟο.gr

ΕΙ(ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΓγΜΝΑΣΙΟ ΤγΜΠΑΚΙΟγ

ΝΑγπλιοιΑΘΗΝΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:08/05/22

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΙzΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΙΜΗ Ιωτ'ΑΤΟΜΟ:

18Ο€ ΒΟss ΗΟΤΕL 4* ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ----------- 1ΙΙ -------------------------------- ι ---- ιι ι-. ιιι -------- ι ---- ι ------------- ι-

22Ο€ ΙLΙssΟs ΗΟΤΕL 4* ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ & ΔΕΙΠΝΟ ΣΕ ΜΠΟγΦΕΙ ----------- 'Ι ---------------- _ - _ - _ _ _ _ - _ --ι .ιι-. ιιι .- ιιι ..ιιι -------- ι ----- ι ------- ι ---- ι --------

ΣγΝΟΛΠΚΙιΙ ΊΊΜΗ: ί Οα πλnοώσοιιγ όσα άτουα ταΕιδεύσοιιγ ει«όc των FRΕΕ
Μαθnτών & καθhγnτών )

89 Χ 180€=16ιΟ2Ο€
89 Χ 220€=19.58Ο€

ΠεοιλαυΒάνοmι:

•    ΠΟΥΛΜΑΝ ΑΠΟ ΠΜΠΑΚΙ ΣΕ ΙΎΜΠΑΚΙ
•     Ακτοπλο-ι.κά    εισιτήρια    ΗΡΑΚΛΕΙΟ    -    ΠΕΙΡΑΙΑ    -    ΗΡΑΚΛΕΙΟ    σε   τετράκλινες

εσωτερικές καμπίνες με τουαλέτα και ντους, με Μινωικές Γραμμές.
•    Μονόκλινες  εσωτερικές  καμπίνες  για    τους    συνοδούς  -  καθηγητές    (Δώρο

δει`πνο στο πλοίο για τους συνοδούς).
•    2 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4*   στην Αθήνα.
•    Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο σας( αναλογως τι Θα επιλεξεΓε)
•    Τρίκλινα δωμάτια με eχtrα bed για τους μαθητές
•    Μονόκλινα δωμάτια για τους καθηγητές.
•   Ξεναγός στην Επιδαυρο και στο Μουσείο Ακρόπολης
•    Σιιγοδός ιατρός και φαρμακευική υποστήριξη
•    Συ\/οδός αρχηγός του Υραφείου μας συνέχεια μαζί σας
•    ΕΞΤΡΑ ΑΣΦΜΕΙΑ cΟνιD ΙΝΤΕΙuΜΕFυcΑΝ
•    1 ΕΠΙΙΙΛΕΟΝ ΔΩΜΑΤΙΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΡΟγΣΜΑΤΟΣ



Γραφε'ιο γε:νmού τουρισμού
Χά`rδακος ιο Ηράιcλειο - Κρήτη§ τ.κ 7ι2οzz
Τηλ. 28ιο 2885ι4, 2884ι3, 286693, 243869
Fαχ : 28ιο28ιιg2, Σ281Ο 245169
e-mαms : ίπdb@υώτrωeΙ.gr

υάτrCweΙ@υαhΟο.gr

•    Τουριστικό  λεωφορείο  το  οποίο  Θα  είναι  διαθέσιμο  σε  όλη  τη  διάρκεια  της
εκδρομής   και   για   κάθε   δραcπηριότητα   (μετακινήσεις,   ξεναγήσεις,   βραδινές
εξόδους  κλπ).  Το  λεωφορείο  πρέπει  να  διαθέτει   όλες τις  προβλεπόμενες από
την  κείμενη  νομοθεσία  προδιαγραφές (να  είναι  καινούρια,  να   έχουν ελεγχθεί
από    το    ΚΤΕΟ,    να    είναι    εφοδιασμένα    με    τα    απαιτούμενα    έγγραφα
καταλληλότητας  οχήματος,  την  επαγγελματική  άδεια  οδήγησης,  ελαστικά  σε
καλή  κατάσταση,  πλήρως κλιματιζόμενα,  ζώνες ασφαλείας κλπ)  και  γενικά   να
πληρούν   όλες  τις   προυποθέσεις     ασφάλειας  για   τη   μετακίνηση   μαθητών.
Επίσης,  οι  οδηγοί  να  είναι     έμπειροι  και  ευγενικοί.   Να  προβλεφθεί  η  άμεση
αντικατάσταση λεωφορείου σε περίπτωση βλάβης.

•    Πούλμαν για την νυχτερινή σας διασκέδαση.
•    γποχρεωτική    Ασφάλιση     Ευθύνης    Διοργανωτή,    όπως    ορίζει     η     κείμενη

νομοθεσία,   καθώς   και   πρόσθετη   ασφάλιση   για   περίπτωση   ατυχήματος   ή
ασθένειας μαθητή  ή συνοδού καθηγητή και μεταφορά του  πίσω cπο Ηράκλειο,
εάν παραπεί ανάγκη.

•    Πρόβλεψη  διαχείρισης  της  περίπτωσης  μη   πραγματοποίησης  της  εκδρομής,
λόγω ανωτέρας βίας (καιρικές συνθήκες, Cονίd-ι9,   κ.λ.π).

•    Επιcπροφή του  ποσού συμμετοχής cπην εκδρομή  σε  μαθητή  που, για λόγους
ανωτέρας  βίας  ή  ασθένειας  (cονίd-19  ή  άλλη),  ματαιωθεί  η  συμμετοχή  του
σην εκδρομή.

•    Ατομική     ασφάλεια  όπως  ορίζει   η   κείμενη  νομοθεσία   καθώς  και   πρόσθετη
ασφάλεια σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας μαθητή ή συνοδού καθηγητή

•   Δωρεάν συμμετοχή  5 συνοδών καθηγητών.
•    10 FRΕΕ ΜΑΘΗΤΩΝ
•     Ενημερωτικά έντυπα.
•    Οι  χώροι  που  Θα  επιλεγούν  για  εστίαση  και  ψυχαγωγία  Θα  διαθέτουν  νόμιμη

άδεια και να πληρούν τους όρους ασφάλειας και υγιεινής.
•    Ποινική  ρήτρα  σε  περίπτωση  αθέτησης των  όρων του  συμβολαίου  (το  ποσό

ορίζεται από το σχολείο).
•    Την  αντιμετώπιση  της  περίπτωσης  που  δεν  Θα  πραγματοποιηθεί  η  εκδρομή

λόγω ανωτέρας βίας (καιρικές συνθήκες, εκλογές κ.λ,π.)
•    ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
•    Φ.π.Α.
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓγΜΝΑΣΙΟ ΤγΜΠΑΚΙΟγ
1η    :    17:oo   ΑΝΑΧΩΡΠΣΗ   ΑΠΟ   ΓγΜΝΑΣιΟ   τγΜΠΑΚιΟγ       ΓΙΑ   ΛιΜΑΝι
ΗΡΑΚΛΕΙΟγ

2η  :  07:00  ΑΦΙΞΗ    ΣΤΟΝ  ΠΕΙΡΑΙΑ-ΑΝΑΧΩΡΙΙΣΗ  ΓΙΑ  ΕΠΙΔΑγρο   10:30  ΑΦΙΞΗ
ΕΠΙΔΑΥΡΟ-ΞΕΝΑΓΗΣΗ 12:00 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑγπλιο.
12:30   ΑΦΙΞΗ   ΝΑγπλιο-ΞΕΝΑΓΗΣΗ-ΠΑΛΑΜΔΙ/   ΠΑΛΙΑ   ΠΟΛΗ-ΦΑΓΗΤΟ   -
ΕΛΕγθΕΡΟΣ  ΧΡΟΝΟΣ  15  :30  ΑΝΑΧΩΡΠΣΗ  ΓΙΑ  ΑΘΗΝΑ  18:30  ΑΦΙΞΙΙ  ΑΘΗr`ΤΑ-
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΤΟ  ΞΕΝΟΔΟΗΙΟ-ΒΡΑΔΙΝΗ  ΕΞΟΔΟΣ  (ΤΑΒΕΡΝΑ.  ΜΟΥΣΙΚΗ)
22:00 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ.

3η:  09  :00  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  ΓΙΑ  ΜογΣΕΙΟ  ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ-ΞΕΝΑΓΗΣΗ  10:00  ΑΦΙΞΗ
ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΠΣΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ  16:00 ΑΝΑΧΩΡΠΣΗ
ΠΑ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  19:00 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΑΤΡΟ 22:00 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ.

4η :  11  :00 ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΙ ΓΙΑ  "ΤΗΕ ΜΑLL  ,"  (ΑΓ.  ΔΗΜΗΡΙΟΣ   Ή ΜΑΡΟΥΣΙ)  16:00
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ   ΓΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ  19:00 ΑΝΑΧΩΡΙΕΙΙ ΓΙΑ ΛΙΜΑΝΙ
ΠΕΙΡΑΙΑ.
5η: ΑΦΙΞΠ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤγΜΠΑΚΙ.

ΤΙΜΕΣ:                                                                    ©

ΞΈΞ,7Ξ+Έ3Ί#Έ.αΞ7Τπραι#εόmL#Ξξίλ%Ξ,νί
ΤΙΜΗ €226 ανά άτομο / ΑneΚ sυρerfaSt
ΤΙΜΗ €23ο νά άτομο / Μίnοαn Ιhes

η'

Σ#:#2236oΧχ839t-t.FΞΓΞΞΤmΝΜΑ#ΞΞΞL=>-ΔΞΞΞΕ`-,t~
ν^,.   ,

Επιβάρυνση για ημιδιατροφή 6€ ανά ημέρα ανά άτομο

Νονοtel Αthens 4* - κεντρικό
( 05/05-07/05 μόνο ΑΝΕΚ)
(06/05-08/05 ΜΙΝΟΑΝ & ΑΝΕΚ)

Διεύθυνσn: Μ1ΧΑΗΛ Βοδα 4, Αθήνα 10439
WWW.nΟνοtelαthens.gr

ΤΙΜΗ €2ο8 ανά άτομο / ΑneΚ Sυρerfast
ΤΙΜΗ €2ι2 ανά άτομο / ΜίnΟαn Ι.ίnes

Σμύρνης 11, ηράκλειο Τηλ 2810333211  Φαξ 2810300383
w-.ΙαndmαrκS.gr
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Σύνολο: €2ο8 Χ 89 (- 5ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΤΕΣ) =  €ι768ο
Σύνολο: €2ι2 Χ 89 (- 5 ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΤΕΣ) =  €ι8ο2ο

άνονται:
•     Ακτοπλοtκά   εισιτήρια   Ηράκλειο   -   Πειραιά   -   Ηράκλειο,   με   τετράκλινες   εσωτερικές

καμπίνες ΑΒ4 Θέσης, για όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες και αντίστοιχα και δίκλινες για

συνοδούς (κατόπιν συνεwόησης).

•     Μεταφορά από τυμπακι ΗΡΑΚΛΕ10-Τυμπακι

•    Τα  λεωφορείο  να  είναι  στnν  αποκλειστική  διάθεσn  των  μαθnτών/-τοιών  και  των

συνοδώ`ι   νια όλες τις  μετακwήσεις  κι επισκέψεις τους.  ΤΟ  λεωφορείο  Θα  πρέπει να

διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες  από την  κείμενη  νομοθεσία προδιαγραφές  (ελεγμένο

από ΚΤΕΟ, πλήρως κλιματιζόμενο με έγγραφα καταλληλόλητας οχήμcπος, επαγγελματική

άδεια  οδήγησης,  ελαστικά  σε  καλή  κατάσταση,  κ.λπ.)  καθώς  και  να  πληροί  όλες  τις

προύποθέσεις ασφάλειας για μετακίνηση  μαθητών ( ζώνες ασφαλείας, έμπειροι οδηγοί

κ.λ.π). Επισημαίνεται πως Θα ζητηθεί από το σχολείο ο έλεγχος του λεωφορείου, πριν την

έναρξη της εκδρομής, από τον αρμόδιο φορέα.

•     Διαμονές:    Δύο  (2)  διανυκτερεύσεις  Cπην  Αθήνα   σε  ξενοδοχείο  4  αστέρων  ασφαλές

κε`ιτρικό, σε τρίκλινα δωμάτια ( ορισμένα τρίκλινα Θα είναι με εξτρά για τους μαθητές/-

τριες και μονόκλινα  για τις συνοδούς καθηγήτριες

•     Πρωινό (υποχρεωτικό) στο Ξενοδοχείο.

•    Ανά 18 μαθητές -1 δωρεάν στους 89 μαθητές 5 Μαθητές Δωρεά\/

•     Ημιδιατροφή προαιρετικά με χωοιστή ποοσώοοά, ανά άτοLιο.

•     Την αποδοχή από το πρακτορείο ποι`ιικής ρήτρας σε περίπτωση άθέτησης των όρων του

συμβολαίου  από  τη  μεριά  του  -  εγγυητική  επιστολή  με  ποσό  που  Θα  καθορίσει το

σχολείο.

•     Επιστροόή   όλου   του   ποσού   στους   μαθητές/τριες   σε   περίπτωση   ματαίωσης  της

εκδρομής λόγω πανδημίας ( |οcΚ dοwn ), πέρα και πάνω από οποιαδήποτε νομοθέτηση

για το ζήτημα.

•     Συνοδόc τουοιστικού γραφείου αποκλειστικά το σχολείο σας

•     Υποχρεωτική Ασόάλισn Ευθύ\ιnc Διοονα\rωτή και ειδική έξτρα ασφάλεια σε περίπτωση

κρούσματος cονίd  19,   Επισυ\ιαπτω τον πίνακα τnc ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ όπως ορίζει η  κείμενη

Σμύρνης 11, ηράκλειο Τηλ 2810333211  Φαξ 2810300383
WWW.1αndmαrκs.gr
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νομοθεσία,     και    πρόσθετη     ασφάλιση     ιατροφαρμακευτικής     και    νοσοκομειακής

περίθαλψης που να καλύπτει τα έξοδα σε  περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή

συνοδού  καθηγητή.  Εισιτήρια  επιστροφής  και  κάλυψη  παράτασης  διαμονής  για  όσους

μαθητές και καθηγητές κριΘεί απαραίτητο σε περίπτωση κρούσματος Cονίdl9

•    Την   αντιμετώπιση   της   περίπτωσης   που   δεν   Θα  πραγματοποιηθεί   η   εκδρομή   αις

προβλεπόμενες  ημερομηνίες  λόγω  ανωτέρας  βίας  (απεργία,  κακές  καιρικές  συνθήκες

κλπ).

•     Γιατρό σ'  όλη  τη  διάρκεια της εκδρομής   υποχοεωτικά &  κατ'  αποκλειστικότnτα νια το

σχολείο μας . ΑΠΟ το ΗΡΑΚΛΕΙΟ ι{αι επιστροφή ΗΡΑΚΛΕΙΟ

•    Ξενανοί στο Μουσείο Ακοόπολnc και Επίδαυρο

•     Βεβαιώσεις κρατήσεων ξενοδοχείων και ακτοπλοtκών εισιτηρίων.

•    Το  πρόγραμμα  είναι  ενδεικτικό   και   μπορεί  να   αλλάξει   βάσει  των   αναγκών   και

προτεραιοτήτων του σχολείου.

•     Για  τις  παραπάνω  υπηρεσίες  ζητείται  η  τελική  συνολική )τιμή  (με  Φ11Α)  της  εκδρομής,

αλλά και η επιβάρυνση  ανά μαθητή/-τρια χωριστά. Στην συνολική τιμή  και την τιμή ανά

μαθητή/-τρια, δεν Θα περιλαμβάνο\rται τυχό\r παροχές του γραφείου σας, π.χ  δωρεάν

συμμετοχή μαθητών κλπ.   Εόόσο\Γ καταθέσετε κάποιεc παοοχέc. αυτέc Θα εκτιμnΘούν

από τnν επιτοοπή και Θα αόαιοεθούν από το  ποοτει\rόμε\rο από εσάc συ\rολικό ποσό.

•    Φόρος Διαμονής στο ξενοδοχείο

με εκτΊμηση
Γεω ργαλή Χριστίνα
LαndmαrΚS Τrανel
ΣΜγρΝΗΣ ιι, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
281Ο333211 -281Ο333811

ΕΟΤ : ΑοιΘιιόc ιΟ.qΟ Ε 6Ο6ι ΟΟ884 ΟΟ
Ασφαλιότή ριο Αστικής Ευθύνης αριθμός :  9324ο6ο

Σμύρνης 11, ηράκλειο Τηλ 2810333211  Φαξ 2810300383
WWW.Ιαndmαrκs.gr



ΈΈ ©RΆΝD
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nΉρ®σφορά   Εκπα[δευ™@ήG; ΕΗ€δρ®μής

ΓγΜΝΑΣΙΟ ΤΎΜΠΑΚΙ®γ υη
Α®ΙιΙ ΝΑΙΔΞΛΦ®Ε  ι  ί\#Α'tΑ'FΉ#\Ή®

Αναχώρηση  ®8/®5/2Ο22
Επ[στροφή    ΗΕ/®5/2®&Ε

Σας  Εtαταθέτουμε την  nρΌσφορά  μαq`     γΕ3#t ακ™mλC-Ε.Ε€Γ''!

εκπαΕδευτική εκδρομή tαΓFην Αθήνα  V]α 89  Μαθητές κα] 7 Συνοδούς

εmαΒδευτικούς με αποδοχή  διαμόρφωση του p®ογβάΒdμe]τ®ς  όπως

έmιΘιιμεί τ® σχολείο σας.

Επίσης  υπάρχει η  δυνατότητα υλοποίησης της

εκδρομής σας  με την ακτοπλοιι.κή εταιρεία

ΑΝΕΚ -ΒLυΕ sΤΑR  για  ο4/05  -08/05  με τις

ίδιες τιμές.

122,  Εthnίκίs ΑntίstαsSeοS Ανe.  Ηerακιίοn, 71306, crete,  GreeCe

ΤeΙ: +30 2810301740>60,  Fαχ:  +30 2810ίJ Β9819

ΕmαίιίψΞέ3.rαLη.dίω.Ιf.ξgιrιζ][ί.ςLtΙα:±§.ί±iζυrl:!,!!.4tψξίL{-#!a!.`ί.5Lt.r_α_Υ.€ίΒr



ΒοSs Βουtίqυe Αthens  4****
WWw|ΊWΌ®$$ΗW®Μtίq,μ~Ε._@.%Έ_νΈ:_b.®_n_.$h!=Έ~@.~mG

Τιμή  ανά άτομο 172  € μεπρωινό

(89 Μαθητές -8 FRΕΕ *172€ =13932€ )

ο ΒοSS Βουtίqυe ΑthenS είναι ένα κατάλυμα με μπαρ, το οποίο βρίσκεται στην Αθήνα
στην περιφέρεια Αττικής, σε απόσταση 300μ. από το Εθνικό Θέατρο και 700μ. από την
Πλατεία Ομονοίας. ΠροσφέF ει εcτιατόριο, 24.,jj3η ρεσεψιόν,  .{οινόχρηστο Ιουnge και
δωρεάν Wί-Fί σε όλους τους χώρους. Το ξενοδοχείο διαθέτει επίσης οικογενειακά
δωμάτια.Τα δωμάτια περιλαμβάνουν κλιματισμό, επιφάνεια εργασίας,, βραστήβ,α,
Ψυγείο, Θυρίδα ασφαλείας, τηλεόραση επίπεδης οΘόνης και f,όιωτικό μπάνιομε ντους.
Επιπλέον, σε όλα τα δωμάτια του ΒοsS Βουtίqυe ΑthenS υπάρχου'ι  κλινοσκεhάσματα
και πετσέτες.Το κατάλυμα σερβίρει ευρωπα.ι.κό πρωινό ή μπουφέ πρωινού.

LmLΆΙ*,ΑJΜι.ΕW™!+

`- π-*

122,  Εthnίκίs ΑntίstαsSeοS Ανe.  Ηerακ|ίοr,  71306;  Crete, GreeCe

Τel: +30 2810301740>60,  Fαχ: +30 2810:Z``89819

Ε m α ί ιίLtΓ='.g.rίαLι_GL4:~2,Ιέj3i[Φj_ις!!.r!ί.Υ €J;jξί~     υ rΙ :  ! μ.`Δ ΆJίjjξrΞ!..ιΞ~r:.q1.r Φ~ψ` 9ίj3.r.



Περιλαμβάνονται

•    Μεταφορά με λεωφορείο μας από το Σε:φλέ`ίο αΓτο Λιμάνι

Ηρακλείου   κατά την αναχώρηση  και α``γτίcΓΓροφα  κατά την

επιστροφή.

®   Πρόγραμμα επισκέψεων  κα εκδρομώι,'- με πολυτελή

τουριcπ-ικά πούλμαν με   ευγενείς και συνεβγάσιμους

οδηγούς  με βάση το πρόγραμμα του {:Ύο.λείου με όλα τα

έγγραφα καταλληλόλητας περασμένα rηΉό το ΚΤΕΟ και

ελαcmκά σε καλή κατάcπ-αση  .

®    Ακτοπλο.ι.κά εισιτήρια  με  Μινωικές Γραί  μ!ές   αώ  Ηράκλειο-

Πειραιάς-Ηράκλειο     σε τρίκj\ίνες &   τει-ρά!ηJ.λίνες καμπίνες

για τους μαθητές .

•   Διαθεσιμότητα Μινωκών γραμμών cΓΓn" Ηk!ερομηνία 8/05-

12/05

θ    Διαθεσιμότητα   στην ε™ρεία   ΑΝΕΚ -.tt  ,L.υίί  :5ΤΑR   καί  στις

2 ημερομηνι`ες που το qχολείο σας ενδJ`πφΞΏετα§  ιΔηλαδή

ο4/05-08/05 & 8/05 -12/05Β

•    Μονόκλινες &.Δίκλινες   για τους ε.κ™έι-,Lι™{οιΊς   με δείπνο

πο εcΓπατόριο του πλοίου .

•   Δύο (2}    Δ!αwκτερεύσεΕς στ® πρt.. LΓεΕ`ώΗΕεν®

ξενοδοχεία cπην Αθήνα  με πρώ`ίνό  . ΔΓ`"`jo\ί'ή σε

Τρίκλινα   δωμάπα για τους μαθητές

•    Ξεναγήσεις  στον Αρχαιολο\Hκό χώρο ιι  ι:rχfjΌ ι9έατρο

Επιδαύρου & Ναύπλιο Παλαμήδι &Μουt`*είο Ακρόπολης   με

χρήση  ατομικού  ιfτκουστικοίι  κα!  με  3  F\L;'7αν.f3!:ις     .

•   Δωρεάν συμμετοχή συνοδών  σε Μονέ,, '.Λ!\ι`c§ δωμάτια   .

122,  Εthnίκίs  Αntίstεs.ςec`ς Ανe.  Ηίψακιίοrί,  7130ε,    ι':ι.εη:ί-'ι7  G -eeCe

ΤeΙ: +30 2810301740>60,  Faχ:  +30 281α,..ι;j.98:. !;j

Ε m α ί ι.:_Lcίg.!αο{ί@_ !.qΞr3.ηjl±iaLΥe.L;ξr     υ rΙ : !!/.ιtΔίψ=.!fg+;±.ρ_tJΗ.rja:Υ..e_Κτ



®    Αποδοχή  ποινικής ρήτρας σε  περίπτωcφ -ί  α#.:'ιέτησης

οποιονδήποτε όρου του συμβολαίου.
®    ΦΠΑ-

®   Ασφάλεια Αστικης επαγγελμαΉκής ευ6.jνrι{^, σώμφωνα με

τον κανονισμό του γπουργείου  Γκ™δείί'ιτ.`Ίτ;,,

•    Ταξιδιωτική ασφάλεiα   ΙΝΤΕΡΑΜFΡΙC,zή Ί  μξ  τc, πληρέcπερο

πρόγραμμα της  ελλην!κής αγοράc,  με .ιι.ην Έπωνυμία

< <ΕΧΤRΑ> >.Εmσυνάπτουμε   αντίγρGι.`Γ!ο  ι..jg, ™ς αναλυτικές

καλύψεις  του  προγράμμα™ς  π, οποΓι πt-;.ί.p!λ{; Lύ3άνει

κάλυψη για ασθένεια  & ατύχημα  & γιt:  -ι.;C™ί`±  19   με

ξενοδοχείο καραντίνας . Επισυνάr-rΓοψΓ'  α\!ΊΊ,λ`Lmκές

καλύψεις   της   εταιρείας.  Με.  κάλL!ψn  εΓται{:τίι``tν ώαπανών

ΠΟυ  Θα  προκύψουν από   κρc,ύσμ/:   cιτ`ύ   `'ι  Ξ::Ί!  .

•    ΠΡόβλεψη  διαχείρισης σε  πε,οίπτωσrι  ιt-.J :,Υ.'  r`ι,  εr`δε!Ομή  δεν

πραγματοπαηθε.ί πς προβλεπόμε\.t7ες n Lι<Ξι1cή:`ηνίες.

•    Επιλογή των καλυτέρων χώρων   γία δJ  Γrjκ`f.ξ-!r]ση  και

εcπίαση.

®   Έμπειρος συw®δός  νρα€ψ,Έμί®α#

•   Στις 89 συμμε.τοχές  8 δωβ,ε,άν Ξ,ΞεFF rι`ώ#Ήι

®    Συνοδός ιcΕτβ4ώς που  θc! {#3j;νθδΞύG'-ιι  1 τ:rΞαc\ίί# `ψdψξδρομή  σΞ

όλη την δ!άρΞ$Ξια πης μg.   φαβΕΕαFβq€r  |-άψψ`ί`,`rjή   Υ€τάνται

•   Επιστροφή χρημάτων όλου του ποσοί.'  ,.rε` μαθηιή που Θα

ακυρώσε!  γ!α  λόψω  ανωτέf+ι'+,Υ  βίες  η  cΓ.  ;:Ξέ`υίιΉας  (ίοcΚ dοwn).ι

122,   Εthnίκίs  ΑrΓΙ-;S€αsseί]s  Ανe.   L.Γ'τ:  '-iΚίίcrt,  7130,:     `..ι'\ιΞ: ``  `  ΙΞι'eec`.έ;

Τd:  +30 28103Ο1740>60j  FξΞχ:  +30  281Cίι    Ξ,8:L~

Ε m α ί |.:Jj:!jιιίι_q!!.@. !Γίίίξ[ι3.r:!j|±r!Ιν± !.#r     υ rl :.νj.Ψ!!±.Le'.ξ!j.Φ !.Ί_d!J a_Υ.Είjξιί:



Δεν περιλαμβάνεται ο  φόρος  διαμcΜ

Για  οπο1αδήποτε επ1πρόσθετη   πληροφορί'α  είμασΓε ί.    ,.``Γ  `;  ί!Θεση  σας.

Με εκτίμηο.η  .

ΚαλαθάκncΒαwέλnc2810301743+694είΞ;±CL€}5Ξ,Ξ

Le GranC: Τουrίsm  Εnterρrίses ΑΕ.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

122,  Εthnίκίs ΑntίstαsseoS Ανe.  Ηerακιίοn,  71306   Cret{..-,  GreeCe

ΤeΙ: +30 2810301740>60,  Fαχ:  +30 28ιο;J '.:98ιί`;

Εmαί|ίLε!gj`_a_:!5έί@ Ι€ιirα ndtrανeLgr    υ rΙ : !±ψ.ψΊ.gf+?.!]Ί!!~Lα_Υ€j±ξ.[



ΓγΜΓΝ~Α-Σiό-iν-ΜΠΑκι
8-12/5/2022 ΑΘΗΝΑ

89 ΜΑΘΗΤΕΣ + 5 ΣγΝΟΔΟ1  ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
[ΙΙlΙΘ[$Ι.Τ.n.

ρόγραμμα ενδεικτικά 7τερLλαμβάνεέ\;
1η ημέρα: 17:00 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΓγΜΝΑΣιΟ ΤγΜΠΑΚ1Ογ ΓΙΑ ΛιΜΑΝΙ  ΗΡΑΚΛΕ1Ογ
2η  ημέρα : 07:00 ΑΦΙΞΗ  ΣΤΟΝ  ΠΕ1ΡΑΙΑ-ΑΝΑΧΩΡιΙΣΗ  ΓΙΑ ΕΠιΔΑγρο  10:30 ΑΦΙΞΗ  ΕΠΙΔΑγρο-ΞΕΝΑΓΗΣΗ  12:00 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  ΓΙΑ

ΝΑγπλ1Ο 12:30 ΑΦ1ΞΗ  ΝΑγπλ1Ο-ΞΕΝΑΓΗΣΗ-ΠΑΛΑΜΙΔ1/ ΠΑΛ1Α ΠΟΛΗ-ΦΑΓΗΤΟ -ΕΛΕγθΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 15 :30 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ 18:30 ΑΦΙΞΗ ΑΘΗΝΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕ1Ο-ΒΡΑΔ1ΝΗ  ΕΞΟΔΟΣ (ΤΑΒΕΡΝΑ ΜΕ ΜογΣ1ΚΗ) 22:00

Ε.ΠΙΣΤΡΟΦΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕ1Ο
3η  ημέρα : 09  :00 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  ΓΙΑ ΜογΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ-ΞΕΝΑΓΗΣΗ  10:00 ΑΦ1ΞΗ  ΚΑΙ  ΞΕΝΑΓrΙΣΗ-ΕΛΕγθΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ  16:00 ΑΝΑΧΩΡrlΣΗ  ΠΑ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕ1Ο  19:00 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  ΓΙΑ ΘΕΑΤΡΟ 22:00  ΕΠ1ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ

ΞΕΝΟΔΟΧΕ1Ο
4η ημέρα :  11  :00 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  ΠΑ "ΤΗΕ ΜΑLL"  ( ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ'Η  ΜΑΡΟγΣι),16:00 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  ΓΙΑ ΙΔργΜΑ ΣΤΑγροΣ

Ν1ΑΡΧΟΣ 19:00 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  ΓΙΑ ΛΙΜΑΝ1  ΠΕ1ΡΑ1Α

5η  ημέρα: ΑΦ1ΞΗ ΣΤΟ  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑ1 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  ΓΙΑ ΤγΜΠΑΚ1

ΕΞLίΓΤ-Ο~Α~iδποi-gΤΞ§

Ακτοπλο'ι'κά  εισιτήρια σε τετράκλινες καμπίνες  οι μαθητές και μονόκλινες οι σύνοδοι καθηγητές
Μεταφορές με σύγχρονα πιστοποιημένα λεωφορεία, από /προς το σχολείο
Ξενοδοχείο  ΒΟSS  ΒουlΤQυΕ  ΗΟΤΕL 4**** Τρίκλινα  δωμάτια για τους μαθητές και  μονόκλινα  δωμάτια  για
τους συνοδούς.

•     Πρωινό καθημερινά
•     Συνοδός γραφείου και συνοδός ιατρός
•     Ξεναγός στους τόπους επίσκεψης Επίδαυρο και Μουσείο Ακρόπολης
•     ΕπιCπροφή του ποσού συμμετοχής πην εκδρομή σε μαθητή/τρία που για λόγους ανωτέρας

ασθένειας, ματαιωθεί η συμμετοχή του Cπην εκδρομή εως και 24 ώρες πριν την αναχώρηση
•     Ασφάλεια-α-Cmκής-ευθύνης για τους μαθητές και τους συνόδους τους.  (Α||ίαnΖ   α14-545567) και  πρόσθετη

ασφάλεια ατυχήματος (ΑΧΑ 2002624)
•     Μετακινήσεις με λεωφορείο cπις ημερήσιες εκδρομές καθημερινά πληρούν τις προδιαγραφές της

`  Ελληνικήξ Νομοθεσίας περί σχολικών εκδρομών όπως το ορίζει η νομοθεσία
•      Για την εγγυητική επιστολή καθορίζεται το 10% ή ότι άλλο συμφωνηθεί κατόπιν συνεwόησης
•     Η εξόφληση γίνεται 5 ήμερες εργάσιμες μετά την επιστροφή του γκρουπ
®Φπα
•     Σε κάθε μαθητή εκδίδουμε ατομική Απγ (απόδειξη παροχής υπηρεσιών) για κάθε φορολογική χρήση.
•      Επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα  πιποποιητικά που ορίζει  η Ελληνική νομοθεσία για τις σχολικές

εκδρομές και την μεταφορά μαθητών (ασφαλιστικές καλύψεις, βεβαίωση συνδρομής νόμιμων
προύποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου, υπεύθυνη δήλωση για ειδικό σήμα
λειτουργίας).

•    Δωρεάν συνοδοί -καθηγητές
•    4 Δωρεάν εισιτήρια

•     Είσοδοι σε μουσεία, πάρκα, ισrορικούς χώρους, ζωολογικό κήπο και όπου αλλού απαιτούνται
•    Φιλοδωρήματα / αχθοφορικά κτλ

•     Ο φόρος διαμονής δεν συμπεριλαμβάνεται και Θα καταβληθεί επιπλέον στα ξενοδοχεία

Σύμφωνα με το νόμο 4389/2016, ΦΕΚ Α 94-2016, άρθρο 53 επιβάλλεται φόρος διαμονής υπέρ του
δημοσίου σΓις Ελληνικές  τουριστικές επιχειρήσεις από  1/1/2018.

Ο φόρος διαμονής επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση (ανά διανυκτέρευση) και σύμφωνα με την αξιολόγηση
από τον ΕΟΤ, Θα είναι αντίcποιχος με τα   αcπέρια του καταλύματός και πληρωτέος στο κατάλυμα.

Για ξενοδοχεία ( 4*) ο φόρος είναι 3,00 € ανά δωμάτιο τη βραδιά.

Generα| Τουrίst Οffίce
Καιαmακί, 73100 chanίa, Crete, Greece -Τel.: (0030) 28210 33713,  Fαχ: (0030) 28210 33524

e-mαίι:mαnοΙίs@Καιαmακί-trανe]SerνίceS.gr


