Quick Greek Tours
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣ Διευτυντής
Στειακάκης Κωνσταντίνος
Θέμα : 3ήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη της Α’ Τάξης του 5 ου ΓΕΛ Ηρακλείου
στα Χανιά.
Συμμετάσχουν 100 περίπου μαθητές και 5 συνοδοί καθηγητές.
Η προσφορά μας περιέχει και εξασφαλίζει τα παρακάτω:
 Αναχώρηση από το χώρο του σχολείου προς Χανιά, με λεωφορεία, την
Πέμπτη 30 Μαρτίου στις 8:30 πμ.
Επιστροφή από Χανιά προς Ηράκλειο το Σάββατο 1 Απριλίου με
ενδιάμεση στάση στο Ρέθυμνο. Ώρα επιστροφής στο Ηράκλειο 20:00.
 Δύο (2) διανυκτερεύσεις με πρωινό κοντά στην πόλη. Δίκλινα - τρίκλινα –
τετρακλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς
καθηγητές.
 Μετακίνηση σε επιλεγμένο προορισμό στο Νομό Χανίων, εκτός πόλης.
 Το αναλυτικό πρόγραμμα θα συνδιαμορφωθεί από το σχολείο και το
πρακτορείο και θα περιλαμβάνει επισκέψεις και ξεναγήσεις, όπου
απαιτείται, από επαγγελματίες ξεναγούς σε επιλεγμένους χώρους
εκπαιδευτικού – φυσιολατρικού – περιβαλλοντικού – πολιτιστικού αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
 Τουριστικά λεωφορεία για τις μετακινήσεις τα οποία θα είναι συνεχώς
στη διάθεση των μαθητών. Τα λεωφορεία θα πρέπει να διαθέτουν όλες
τις προβλεπόμενες από τη κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (να είναι
ελεγμένα
από
ΚΤΕΟ,
έγγραφα
καταλληλότητας
οχήματος,
επαγγελματική άδεια οδήγησης, κλιματισμό) καθώς και ότι άλλο είναι
απαραίτητο για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών.
 Συνοδό ιατρό καθ' όλη τη διάρκεια της εκδρομής για πλήρη
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε περίπτωση ασθένειας.
 Συνοδό του τουριστικού γραφείου σε όλη την εκδρομή.

 Την αποδοχή ότι πλήρως υπεύθυνος για την διοργάνωση της εκδρομής
είναι το πρακτορείο μας. Αυτό θα γνωρίζει το σχολείο και κανέναν άλλον.
Εκεί θα απευθύνονται και οι όποιες απαιτήσεις του 5ου Γενικού Λυκείου.
 Την νόμιμη τήρηση του ωραρίου των οδηγών λεωφορείου.
 Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη
νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση
ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή.
 Την αποδοχή από το πρακτορείο μας ποινικής ρήτρας σε περίπτωση
αθέτησης των όρων του συμβολαίου από τη μεριά μας (εγγυητική
επιστολή με ποσό που θα καθορίσει το σχολείο ή παρακράτηση ποσού).
 Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η
εκδρομή στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (εκλογές
κ.λ.π.)
 ΦΠΑ
 4 FREE μαθητές
 5 FREE συνοδοί καθηγητές

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
CRETA PALM 4* ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
Άνα άτομο €72,00 χ 96 άτομα= €6912,00
GALINI SEA VIEW 5* ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
Άνα άτομο €73,00 χ 96 άτομα= €7008,00
Στην διάθεση σας για όποια επιπρόσθετη πληροφορία.
Με εκτίμηση /Κατερίνα
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