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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αξιότιμη κυρία Λεμονή,
σχετικά με την προκήρυξη για την εκδρομή του σχολείου σας στο Λονδίνο μπορούμε να σας προσφέρουμε τα παρακάτω:
Ημερομηνίες: 25 ως 29 Απριλίου 2017
Διάρκεια: 5 ημέρες / 4 διανυκτερεύσεις
Άτομα: 25 ως 35 μαθητές και 3 καθηγητές

… με πρωινό στο ξενοδοχείο

Ibis London Earls Court Hotel
3*superior
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www.ibis.com/gb/hotel-5623-ibis-london-earls-court/index.shtml

… με πρωινό στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ξενοδοχείο

Royal National Hotel 3*

http://www.imperialhotels.co.uk/royal-national
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25Χ598
=14950

Περιλαμβάνονται:





Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με απευθείας πτήσεις της EasyJet ως αναφέρονται στους παρακάτω
πίνακες. Οι κάρτες επιβίβασης εκδίδονται από την εταιρεία μας πριν την αναχώρησή σας προς και από Λονδίνο
για τη διευκόλυνση των εκδρομέων και ελαχιστοποίηση του χρόνου αναμονής στα αεροδρόμια.
Μια αποσκευή 20κιλών ανά επιβάτη ΚΑΙ μια χειραποσκευή 8κιλών και διαστάσεις 56x45x25.
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων.
Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στα παραπάνω ξενοδοχεία της επιλογής σας σε τρίκλινα κατά βάση για μαθητές
και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές.
Στο ROYAL NATIONAL η διαμονή των μαθητών γίνεται σε τρίκλινα κατά βάση δωμάτια ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ
ΚΡΕΒΑΤΙΑ-OXI ΡΑΝΤΖΑ.
Πρόγευμα όπως αναφέρεται παραπάνω καθημερινά στα ξενοδοχεία σε μπουφέ (σύνολο 4 πρωινά).



***Το πρωινό στο Ibis Earls Court υπερτερεί σημαντικά του Royal National σε ποικιλία, ποσότητα και παρουσίαση.



Μεταφορές – περιηγήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν τελευταίας τεχνολογίας εφοδιασμένα με τις
απαραίτητες ζώνες ασφαλείας, δελτίο καταλληλότητας, έμπειρο επαγγελματία οδηγό και όλα τα
απαραίτητα από το Βρετανικό νόμο έγγραφα, στη διάθεση του σχολείου καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής
και με όλα τα έξοδα (καύσιμα, διόδια αυτοκινητοδρόμων, έξοδα παρκινγκ κλπ..) για την πραγματοποίηση του
προγράμματος που θα συμφωνηθεί με τους υπευθύνους της εκδρομής και όπως ενδεικτικά προτείνουμε
παρακάτω.
Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια του Λονδίνου στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.
Ημερήσια εκδρομή (11 ώρες ) στη γενέτειρα του Γουίλιαμ Σαίξπηρ , Στράτφορντ απόν Έιβον.
Μεταφορές με πούλμαν από το σχολείο στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και αντίστροφα.










ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟ ΓΕΥΜΑ ΣΕ ΜΠΟΥΦΕ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ








Ημερήσια απασχόληση πούλμαν (9 ώρες) στην πόλη του Λονδίνου για επισκέψεις σε μουσεία και αξιοθέατα.
Ημερήσια απασχόληση πούλμαν (9 ώρες) για επισκέψεις σε μουσεία και αξιοθέατα στην πόλη του Λονδίνου,
την πόλη του Γκρίνουιτς και πλησίον περιοχών.
Έμπειρος αρχηγός – συνοδός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής σας ξεκινώντας μαζί σας
από Ηράκλειο.
Ο Φ.Π.Α. όπου προβλέπεται.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης “Tour Operator” με αριθμό ασφαλιστηρίου συμβολαίου 11280166 και ταξιδιωτικής
ασφάλισης “Προσωπικού Ατυχήματος” με αριθμό ασφαλιστηρίου συμβολαίου 11280168 της Generali Hellas.
Δωρεάν συμμετοχή των συνοδών καθηγητών.

Σημειώσεις:
 Η ανωτέρω προσφορά αναφέρεται σε 25 ως 35 συμμετέχοντες μαθητές και 3 συνοδούς καθηγητές. Σε
περίπτωση σημαντικής διαφοροποίησης των παραπάνω ορίων η τιμή μπορεί να διαφοροποιηθεί και θα ορισθεί εκ νέου
κατόπιν συνεννόησης.

 Η τιμή έχει δοθεί βάση των ισχυόντων ναύλων και φόρων αεροδρομίων και συναλλαγματικών ισοτιμιών στις
29/11/2016. Σε περίπτωση σημαντικής διαφοροποίησης αυτών η τιμή προσδιορίζεται βάση των νέων δεδομένων.

 Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ταξιδέψετε χωρίς αποσκευές η τιμή μειώνεται 52,00 ευρώ ανά μαθητή.

ΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΠΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ EASYJET
ΔΙΑΔΡΟΜΗ

ΩΡΑ

ΠΤΗΣΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΛΟΝΔΙΝΟ(LGW)

13.55 – 16.00

ΕΖΥ8762

ΛΟΝΔΙΝΟ(LGW) – ΗΡΑΚΛΕΙΟ

16.40 – 22.40

ΕΖΥ8763

ΑΕΡ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ

*Οι ώρες αναχώρησης – άφιξης είναι τοπικές για κάθε χώρα.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΟΔΩΝ ΣΕ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ
ΚΑΣΤΡΑ – ΜΟΥΣΕΙΑ & ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΕΝΗΛΙΚΑΣ
16-60 ΕΤΩΝ

ΕΝΗΛΙΚΑΣ
61+ΕΤΩΝ

ΠΑΙΔΙ
5-15 ΕΤΩΝ

WESTMINSTER ABBEY

£ 17.00

£ 14.00

£ 07.00

PARLIAMENT

£ 15.50

£ 14.40

£ 08.00

MADAME TUSSAUD’S EXPERIENCE (ADVANCED TICKET)

£ 30.00

£ 30.00

£ 26.00

LONDON EYE ( STANDARD TICKET )

£ 21.50

£ 18.00

£ 15.50

ΠΥΡΓΟΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

£ 22.00

£ 17.00

£ 10.00

SEA LIFE LONDON AQUARIUM

£ 19.00

£ 19.00

£ 14.00

THE VIEW FROM THE SHARD

£ 29.95

£ 29.95

£ 23.95

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ – ΚΑΣΤΡΑ – ΜΟΥΣΕΙΑ

ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ, ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ &
ΑΛΒΕΡΤΟΥ, ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΕΙΤ, ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΕΙΤ & ΑΛΛΑ

ΔΩΡΕΑΝ

Δεν περιλαμβάνονται:
 Είσοδοι σε μουσεία – θεάματα , φιλοδωρήματα, ποτά, αχθοφορικά και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο και δεν περιλαμβάνεται στα πιο πάνω προσφερόμενα.
Βρισκόμαστε πάντοτε στη διάθεση σας για όποιες διευκρινήσεις και απορίες!
Με εκτίμηση
Για το Travel hall
Ιωάννα Βιλανάκη

LONDON TOUR HIGHLIGHTS

ΤA ΞΕΝΟΔΟΧΕΙA ΜΑΣ
Ibis London Earls Court Hotel 3*superior
47 Lillie Road, Earl's Court SW6 1UD - LONDON
www.ibis.com/gb/hotel-5623-ibis-london-earls-court/index.shtml
Closest tube station: West Brompton serving
District line & London overground

Το ξενοδοχείο Ibis London Earls Court βρίσκεται σε προνομιακή θέση και μεταξύ των δημοφιλών περιοχών του
δυτικού Λονδίνου όπως το Fulham, Chelsea & Kensington. Μόλις 10 λεπτά από το γήπεδο της Chelsea FC,
Stamford Bridge, το πλέον πιο επισκέψιμο εμπορικό κέντρο του Λονδίνου Westfield Shopping Centre και το
φημισμένο Royal Albert Hall επιβεβαιώνει τη μοναδική του θέση. Τα καταστήματα της Oxford street, καθώς
επίσης τα θέατρα και μπαρ του West End βρίσκονται 20 λεπτά μακριά με το μετρό από το σταθμό West
Brompton. Το ξενοδοχείο διαθέτει 504 άνετα δωμάτια διαφόρων τύπων και κλινών προσφέροντας την
λειτουργικότητα και συνάμα την προσιτή πολυτέλεια της διεθνούς φήμης αλυσίδας ξενοδοχείων Accor. Το
εστιατόριο La table προσφέρει à la carte μενού και καθημερινό μπουφέ με κρεατικά όπως και εποχικά μενού. Η
παμπ του ξενοδοχείου σε Λονδρέζικο στυλ προσφέρει ελαφριά σνακ, παραδοσιακά πιάτα και …. μπύρες βέβαια.
ΔΩΡΕΑΝ WI-FI σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου!!!

Royal National Hotel 3*

Bedford Way, London Russell Square WC1H 0DG
http://www.imperialhotels.co.uk/royal-national

Το ξενοδοχείο αποτελεί έναν πλήρη προορισμό από μόνο του με μια πληθώρα μπαρ και εστιατορίων από τα οποία
οι επισκέπτες μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα σε ινδική, ιταλική και κινεζική κουζίνα. Επιπλέον σας περιμένει μια
παραδοσιακή λονδρέζικη παμπ με κήπο και ένα μπαρ για να απολαύσετε τα κοκτέιλ σας. Τα 1630 δωμάτια του
ξενοδοχείου διαθέτουν μπάνιο, τηλέφωνο, τηλεόραση και βραστήρα με καφέ και τσάι για να απολαμβάνετε τον
πρώτο καφέ της μέρας χωρίς να χρειάζεται να εγκαταλείψετε το δωμάτιό σας. Το ξενοδοχείο απολαμβάνει μια από
τις καλύτερες τοποθεσίες στο κεντρικό Λονδίνο αφού σε απόσταση αναπνοής βρίσκεται το Βρετανικό μουσείο και
το μουσείο του περίφημου συγγραφέα Τσαρλς Ντίκενς.

you can’t miss ΙΤ…

