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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 

ΧΑΝΙΑ  
11/05/2022-14/05/2022 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

 Τετάρτη 11 Μαΐου 2022 Αναχώρηση από το χώρο του σχολείου προς Χανιά, με 

λεωφορεία, στις 8:30 πμ 

 

 Χανιά: Δύο (2) διανυκτερεύσεις με πρωινό, την Τετάρτη 11 και την Πέμπτη 12 

Μαΐου, σε κατάλυμα 5 αστέρων εντός πόλης ή κοντά στην πόλη με ημιδιατροφή. 

Δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς 

καθηγητές 

 

 Παρασκευή 13 Μαΐου : Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση με λεωφορεία, μετά 

το πρωινό, με προορισμό το Ρέθυμνο. 

 

 Ρέθυμνο: Μία (1) διανυκτέρευση με πρωινό, την Παρασκευή 13 Μαΐου, σε 

κατάλυμα 4 ή 5 αστέρων εντός πόλης ή κοντά στην πόλη με ημιδιατροφή. 

Δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς 

καθηγητές. 

 

 

 Σάββατο 14 Μαΐου: Πρωινό στο Ξενοδοχείο. Παραμονή στο Ρέθυμνο με 

πρόγραμμα που θα συν διαμορφωθεί από το σχολείο και το πρακτορείο σε 

μεταγενέστερο χρόνο. Αναχώρηση από Ρέθυμνο προς Αρκαλοχώρι περί της 

20:00 το βράδυ. 
 

*Σημείωση: Το πρόγραμμα είναι ενδεικτικό  
 
ΤΙΜΕΣ: 

CHC Galini Sea View Hotel 5* - 2 νύχτες 

Ημιδιατροφή 5*  

Ιταλική πίτσα σε ξυλοφουρνο, Action cooking, γλυκά  

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 73100   
ΤΗΛΕΦΩΝΩ  2821 068148 

https://www.galiniseaview.gr/ 
 
 
 

  

https://www.galiniseaview.gr/
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ΜINOS HOTEL 4* -1 νύχτα Ρέθυμνο Ημιδιατροφή 
 

www.minos.gr 
ΤΙΜΗ €158 ανά άτομο  
 
Σύνολο: €158 Χ60 ( -5 ΔΩΡΕΑΝ ) ΜΑΘΗΤΕΣ =  €8690 
 

 

 Εάν η διαμονή στα χάνια είναι στο CRETA PALM 4 στα χάνια η 
τιμή θα μειωθεί 8€ 
 

Περιλαμβάνονται: 
 Δύο (2) διανυκτέρευση στα Χανιά με ημιδιατροφή 5*!! σε ξενοδοχείο 5* 

σε δωμάτια  τρίκλινα για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς 

καθηγητές. 

 ΜΙΑ (1) διανυκτέρευση στο Ρέθυμνο με ημιδιατροφή σε ξενοδοχείο 4* σε 

δωμάτια  τρίκλινα για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς 

καθηγητές. 

 Τουριστικό λεωφορείο υπερυψωμένο , με κλιματισμό, το οποίο θα είναι 

διαθέσιμο στους μαθητές σε όλη την διάρκεια της εκδρομής και για κάθε 

δραστηριότητα τους (μετακινήσεις, ξεναγήσεις, βραδινές εξόδους κ.λπ.) Το 

λεωφορείο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη 

νομοθεσία προδιαγραφές (να έχουν ελεγχθεί από το ΚΤΕΟ, να είναι 

εφοδιασμένα με τα απαιτούμενα έγγραφα καταλληλόλητας 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.). Η πληρότητα των λεωφορείων να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα 

και θα τηρούν όλα τα μετρά ασφάλειας 

 Ανά 12άτομα 1 δωρεάν – 5 free 

 Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη 

νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή 

ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή και αεροπορική μεταφορά του, εάν 

παραστεί ανάγκη. Ειδική ασφάλεια σε περίπτωση ακύρωσης μαθητή λόγω 

COVID19  ( Εξτρά πίνακα επισυνάπτεται) 

 Συνοδοί (4) καθηγητές δωρεάν σε μονόκλινα 

 Αποδοχή από μέρους του πρακτορείου ποινικής ρήτρας, σε περίπτωση 

5, Machiton Scholis Chorofilakis 741 33 Rethymno l Cretel Greece Tel: +30 28310 53921 

http://www.minos.gr/
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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.  

 ΣΥΝΟΔΟ ΙΑΤΡΟ. 

 ΣΥΝΟΔΟ ΚΑΘΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ. 

 Ξεναγός στους αρχαιολογικούς τόπους επίσκεψης 

 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ  Ο ΦΟΡΟΣ  
 
  

με εκτίμηση   
 Γεωργαλή Χριστίνα 

 Landmarks Travel 
 ΣΜΥΡΝΗΣ 11, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
 2810333211 -2810333811 

 ΕΜΑΙl:  
 
ΕΟΤ : Αριθμός 1039 Ε 6061 00884 00       
Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης αριθμός :  9324060 

 
ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ!! 

 
 
 
 


