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ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2016: 

Εκδροµή των µαθητών  
ΠΕΝΤΑΗΜΕΡΗ  ΕΚ∆ΡΟΜΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 5ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

 

1η ΜΕΡΑ 18/02/2016 
�  10:00 πρωινή αναχώρηση με A3 airlines.  

� Άφιξη στη Θέες/νίκη    

� Ξενοδοχείο- τακτοποίηση στα δωμάτια- ξεκούραση 

� Ελεύθερο απόγευμα στην πόλη της Θες/ νίκης  

2η ΜΕΡΑ 19/02/2016 
� 8:00       Πρωινό  

� 8:30       Αναχώρηση για την ολοήμερη εκδρομή  στη  ΒΕΡΓΙΝΑ –ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 

ΝΑΟΥΣΑΣ – ΒΕΡΟΙΑ – ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΕΔΕΣΣΑΣ.  

� 10:00   επίσκεψη στους τάφους της Βεργίνας 

� 13:00 Φαγητό στον Αγ.Νικόλαο Νάουσας  

� 15:00 Έδεσσα 

� 17:00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο  

� Ομαδική και οργανωμένη έξοδος . 

3η ΜΕΡΑ 20/02/2016 
� 8:00          Πρωινό 

� 8:30          Ξενάγηση  στα αξιοθέατα και τα ιστορικά μνημεία της πόλης   (Κάστρα , 

Άγιος Δημήτριος , αρχαιολογικό μουσείο )  

� 12:00-15:00    Ελεύθερο χρόνο για φαγητό και ψώνια στην Πόλη .  

� 15:00     Επίσκεψη στο περίκεντρο « Mediterranean”   

� Ομαδική και οργανωμένη έξοδος . 

4η ΜΕΡΑ 21/02/2016 
 

� 9:00       Πρωινό  

� 9:30       Αναχώρηση για την ολοήμερη εκδρομή   στη ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΣΕΡΡΕΣ- & ΑΓ. 

ΙΩΑΝΝΗ , ελεύθερος χρόνος για φαγητό  

� Επιστροφή στο ξενοδοχείο  

� Ομαδική και οργανωμένη έξοδος . 

 

5η ΜΕΡΑ 22/02/2016 

� Πρωινό και αναχώρηση από το ξενοδοχείο .  

� Όλη μέρα ελεύθερη για  ψώνια  
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� Άφιξη στο αεροδρόμιο Μακεδονίας  απογευματινή αναχώρηση ώρα  18:45 με Elinair η 

ASTRA 

� Αναχώρηση 

� Άφιξη στο Ηράκλειο    

� Τέλος εκδρομής � �  

 

 

*Σημείωση: Tο πρόγραμμα είναι ενδεικτικό 
 

ΠΤΗΣΕΙΣ 

110/PEMPTO GEL IRAKLEIOU 
1 OA 711 18FEB HER SKG 

 
10:00 

 
11:15 

           
         

                               

 
OA 714 21FEB SKG HER 

 
19:30 

 
20:4

5 

 

Στην περίπτωση που η αναχώρηση είναι ακτοπλοϊκώς και επιστροφή αεροπορικώς 

η επιστροφή θα είναι με την A3 21/02 Θεσσαλονίκη – ηράκλειο 19:30 και 

αναχώρηση ακτοπλοϊκώς 16/02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ- ΠΕΙΡΑΙΑ 21:00 

 

Στην περίπτωση που η αναχώρηση είναι αεροπορικώς ηράκλειο – Θεσσαλονίκη με 

απευθείας πτήση της A3 ώρα 10:00 το πρωί & επιστροφή με την απευθείας πτήση 

της ELLINAIR 18:45 από Θεσσαλονίκη για ηράκλειο περιμένουμε από την Εllinair την 

γραπτή επιβεβαίωση. H ME  απευθείας πτήση της ASTRA επιβάρυνση  €75 

 

Τιμές: 
 

 

b)   Τιμές:  
           Α)     CAPSIS HOTEL 4*  - κεντρικό  

WWW.CAPSIS.GR–ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 18,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,ΤΗΛ: 2310596800 
 

Τιµή: €280 το άτοµο µε πρωινό  Aεροπορικως  ( αναχωρηση & επιστροφη) 

 Τιµή: €247 το άτοµο µε πρωινό  ΑNEK/SUPERFAST & A3 

Τιµή: €254 το άτοµο µε πρωινό  MINOAN & A3 
 

     
            Σύνολο: €280 x (90 – 5 Μαθητές ∆ωρεάν)85 = €23800 
            Σύνολο: €247 x (90 – 5 Μαθητές ∆ωρεάν)85 = €20995 
             Σύνολο: €254 x (90 – 5 Μαθητές ∆ωρεάν)85 = €21590 
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( επιβάρυνση για ∆είπνο 6€ ανά ηµέρα) 

 

 
            Β)      GRAND HOTEL PALACE 5 *  

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 308-307  ΤΗΛ : 2310 549000 
www.grandhotelpalace.gr 
   
Τιµή: €302 το άτοµο µε πρωινό  Aεροπορικως  ( αναχωρηση & επιστροφη) 

 Τιµή: €268 το άτοµο µε πρωινό  ΑNEK/SUPERFAST & A3 

Τιµή: €275 το άτοµο µε πρωινό  MINOAN & A3 
 

     
            Σύνολο: €302 x (90 – 5 Μαθητές ∆ωρεάν)85 = €25670 
            Σύνολο: €268 x (90 – 5 Μαθητές ∆ωρεάν)85 = €22780 
            Σύνολο: €275 x (90 – 5 Μαθητές ∆ωρεάν)85 = €23375 
 

 

 

Γ)     PORTO PALACE 5*  
26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 65  ΤΗΛ 2310 504504 
www.portopalace.gr     

 
Τιµή: €297 το άτοµο µε πρωινό  Aεροπορικως  ( αναχωρηση & επιστροφη) 

 Τιµή: €263 το άτοµο µε πρωινό  ΑNEK/SUPERFAST & A3 

Τιµή: €270 το άτοµο µε πρωινό  MINOAN & A3 
 

     
            Σύνολο: €297 x (90 – 5 Μαθητές ∆ωρεάν)85 = €25245 
            Σύνολο: €263 x (90 – 5 Μαθητές ∆ωρεάν)85 = €32349 
            Σύνολο: €270 x (90 – 5 Μαθητές ∆ωρεάν)85 = €33210 

 

 
Γ)     PHILLIPION HOTEL  4* 
 ∆ΑΣΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΣΕΧ ΣΟΥ- ΤΗΛ:2310203320  

www.philippion.gr  
 

Τιµή: €261 το άτοµο µε πρωινό  Aεροπορικως  ( αναχωρηση & επιστροφη) 

 Τιµή: €227 Tο άτοµο µε πρωινό  ΑNEK/SUPERFAST & A3 

Τιµή: €234 το άτοµο µε πρωινό  MINOAN & A3 
 

     
            Σύνολο: €261 x (90 – 5 Μαθητές ∆ωρεάν)85 = €22185 
            Σύνολο: €227 x (90 – 5 Μαθητές ∆ωρεάν)85 = €19295 
            Σύνολο: €270 x (90 – 5 Μαθητές ∆ωρεάν)85 = €22950 
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Β)    HOLIDAY INN  5* 
 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 8 , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ:2310563100 

www.hithessaloniki.gr   
 

Τιµή: €287 άτοµο µε πρωινό  Aεροπορικως  ( αναχωρηση & επιστροφη) 

 Τιµή: €253 Tο άτοµο µε πρωινό  ΑNEK/SUPERFAST & A3 

Τιµή: €260 το άτοµο µε πρωινό  MINOAN & A3 
 

     
            Σύνολο: €287 x (90 – 5 Μαθητές ∆ωρεάν)85 = €24395 
            Σύνολο: €253 x (90 – 5 Μαθητές ∆ωρεάν)85 = €21505 
            Σύνολο: €260 x (90 – 5 Μαθητές ∆ωρεάν)85 = €22100 

 

Β)    METROPOLITAN B ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3*superior 
  Λεωφορος βασιλης ολγας θεσσαλονιλη http://www.metropolitan.gr/ 
 

Τιµή: €279 άτοµο µε HMI∆ΙΑΤΡΟΦΗ Aεροπορικως  ( αναχωρηση & επιστροφη) 

 Τιµή: €245 Tο άτοµο µε ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΑNEK/SUPERFAST & A3 

Τιµή: €253 Τ0 το άτοµο µε ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ MINOAN & A3 
 

     
            Σύνολο: €279x (90 – 5 Μαθητές ∆ωρεάν)85 = €23375 
            Σύνολο: €245 x (90 – 5 Μαθητές ∆ωρεάν)85 = €20825 
            Σύνολο: €253 x (90 – 5 Μαθητές ∆ωρεάν)85 = €21505 

 
Περιλαµβάνονται  
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηράκλειο – Πειραιάς- σε τετράκλινες εσωτερικές καµπινές και 

δίκλινες για συνοδούς καθηγητές (δωρεάν δείπνο στο πλοίο για τους συνόδους) µε 

ΑΝΕΚ/SUPERFAST Η ΜΕ ΜΙΝΟΑΝ LINES. 

• Λιµενικά τέλη 

• ΦΠΑ 

• Αεροπορικά εισιτήρια για Ηράκλειο µε απευθείας πτήση της Aegean Αirlines & στο 

αεροπορικό επιστροφή µε απευθείας πτήση της Elinair στην περιπτωση που η 

αναχωρηση είναι µε  ΑΕΓΕΑΝ τοτε η επιστροφη µε Εlinair η µε ΑΣΤΡΑ µε επιβαρυνση 

€75 

• 1 βαλίτσα 23 κιλών ανά µαθητή 

• Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στη Θεσσαλονίκη σε ξενοδοχεία 4* & 5* αστέρων µέσα 

στην πόλη σε δωµάτια τρίκλινα & δίκλινα, για τους µαθητές και µονόκλινα για τους 

συνοδούς καθηγητές σε άριστη κατάσταση, κλιµατιζόµενα, µε πρωινό η ηµιδιατροφή! 
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• Ηµερήσια εκδροµή στον Αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας, Βέροια, Έδεσσα, Νάουσα 

• Ηµερήσια εκδροµή ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ,  

• Ξεναγοί στους αρχαιολογικούς χώρους επίσκεψης 

• 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.) ∆εύτερος οδηγός όπου 

είναι απαραίτητος. 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.). 

• Συνοδός ιατρός εξοπλισµένος κατάλληλα, προκειµένου να διασφαλίζεται η άµεση 

ιατρική και φαρµακευτική βοήθεια σε περίπτωση ασθένειας, σε όλη τη διάρκεια της 

εκδροµής αποκλειστικός για το σχολειό 

• Συνοδός έµπειρος του τουριστικού γραφείου µας σε όλη την διάρκεια της εκδροµής. 

• Ασφάλιση Ευθύνης ∆ιοργανωτή, 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 

• 1 µαθητικής ανά 17 µαθητές ∆ΩΡΕΑΝ (5 ∆ΩΡΕΑΝ στους 90 Μαθητές) 

• 4  συνοδοί καθηγητές δωρεάν σε µονόκλινα δωµάτια 

• κινητό τηλέφωνο στη διάθεση των συνοδών καθηγητών 

• 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. 
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• ∆ώρο λαχνούς και ∆ιήµερο στην Κρήτη για να κληρώσουν οι µαθητές και να µειωθεί 

το κόστος της εκδροµής 

• ∆υνατότητα τροποποίησης του προγράµµατος σύµφωνα µε τις επιθυµίες του γκρουπ. 

 

Με εκτίµηση, 

 

Γεωργαλή Χριστίνα  

Landmarks Travel 

Σµύρνης 11 

Ηράκλειο 

Τηλ. 2810 333211 

www.landmarks.gr 

 


