
 

122, Ethnikis Antistasseos Ave. Heraklion, 71306, Crete, Greece 
Tel: +30 2810301740>60, Fax: +30 2810289819 

Email: legrand@legrandtravel.gr   Url: www.legrandtravel.gr 

 

 

Προσφορά  Εκπαιδευτικής Εκδρομής  

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ  

  Ηρακλείου σε Ρέθυμνο & Χανιά.  

 

Αναχώρηση  11/05/22 

Επιστροφή   14/05/22 

   

 

Σας  καταθέτουμε την  προσφορά  μας  με βάση  την  προκήρυξη  σας 

για εκπαιδευτική εκδρομή σε Χανιά  & Ρέθυμνο  για 60 Μαθητές και 4 

Συνοδούς καθηγητές με αποδοχή και   διαμόρφωση του 

προγράμματος  όπως επιθυμεί το σχολείο σας.   
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LEPTOS PANORAMA  HOTEL  ΧΑΝΙΑ 5***** 

www.panorama-hotel.gr  

Αυτό το κατάλυμα απέχει 8 λεπτά με τα πόδια από την παραλία. Το Panorama Hotel 5 

αστέρων προσφέρει μια όμορφη πισίνα, καθώς και εγκαταστάσεις ευεξίας και 

γυμναστηρίου. Διαθέτει μπαρ-εστιατόριο δίπλα στην πισίνα με πανοραμική θέα στον 

κόλπο των Χανίων και στο νησί Θοδωρού.Τα δωμάτια του Panorama είναι όμορφα 

διακοσμημένα και προσφέρουν θέα στη θάλασσα ή στο βουνό. Είναι κλιματιζόμενα και 

εξοπλισμένα με τηλεόραση, μίνι μπαρ και μίνι ψυγείο. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν 

μπαλκόνι. Υπάρχει επίσης σπα.Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν ένα χαλαρωτικό 

μασάζ ή να επισκεφθούν το πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο του ξενοδοχείου.Το 

Symposium, το κεντρικό εστιατόριο του ξενοδοχείου, σερβίρει πρωινό και δείπνο με 

θέα στην πόλη των Χανίων. Το μπαρ-εστιατόριο Almyra είναι το ιδανικό σκηνικό για 

ένα ποτό ή δείπνο δίπλα στην πισίνα. 
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Sirios Village 4****   www.siriosvillage.gr  

Kάτω Δαράτσο  Χανίων    

 

Το Sirios Village Hotel & Bungalows βρίσκεται σε απόσταση 4χλμ. από το κέντρο 

των Χανίων. Διαθέτει μεγάλη πισίνα και γήπεδο τένις. Περιβάλλεται από 

καταπράσινους κήπους. Προσφέρει καταλύματα με μπαλκόνι και απέχει 300μ. από την 

παραλία. 

Τα δωμάτια και διαμερίσματα του Sirios είναι φωτεινά και επιπλωμένα με γούστο. Είναι 

εξοπλισμένα με κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση επίπεδης οθόνης και στεγνωτήρα 

μαλλιών. Ορισμένες μονάδες έχουν θέα στο Κρητικό Πέλαγος ενώ άλλες προσφέρουν 

υδρομασάζ. 
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CRETA PALM  RESORT  4****  www.creta-palm.gr  

Aγία Μαρίνα Χανίων   
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Maravel Star Art Hotel  4****  

Αυτό το κατάλυμα απέχει 2 λεπτά με τα πόδια από την παραλία. Το Maravel Star Art 

Hotel βρίσκεται στον Αδελιανό Κάμπο, 7χλμ. ανατολικά του Ρεθύμνου. Υπάρχουν 

δημόσια λεωφορεία που εκτελούν δρομολόγια από/προς το Ρέθυμνο κάθε 30 λεπτά. Η 

πλησιέστερη παραλία απέχει 70 μέτρα. Σε όλους τους χώρους παρέχεται δωρεάν WiFi. 

Όλα τα παραδοσιακά δωμάτια σε κρητικό στιλ περιλαμβάνουν ξεχωριστό σαλόνι. Όλες 

οι μονάδες έχουν θέα στη θάλασσα ή την πισίνα, μπάνιο, κλιματισμό και τηλεόραση. 
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ΤΙΜΗ   ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ME HMΙΔΙΑΤΡΟΦΗ   

PANORAMA +MARAVEL STAR  ART  HOTEL   

TIMH  155€( 60-5 ΔΩΡΕΑΝ =8525€) 

 

Creta  palm + Maravel STAR  ART HOTEL  

TIMH 157 (60-5 ΔΩΡΕΑΝ  = 8635€) 

 

PORTO PLATANIAS  VILLAGE+ MARAVEL STAR ART  

TIMH 150 (60-5 ΔΩΡΕΑΝ  = 8250€) 

 

SERIOS + MARAVEL STAR ART  

TIMH 149  (60-5 ΔΩΡΕΑΝ  = 8195€) 
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Περιλαμβάνονται  : 

 Πρόγραμμα επισκέψεων  και εκδρομών με πολυτελή  

τουριστικά πούλμαν (με   ευγενείς και συνεργάσιμους  

οδηγούς  με βάση το πρόγραμμα του σχολείου με όλα τα 

έγγραφα καταλληλόλητας περασμένα από το ΚΤΕΟ και 

ελαστικά σε καλή κατάσταση .Η εκδρομή  θα ξεκινήσει από το 

σχολείο σας και θα ολοκληρωθεί στο σχολείο σας.   

 Δύο (2) διανυκτερεύσεις  στα προτεινόμενα  ξενοδοχεία   με 

πρωινό  και Δείπνο  σε μπουφέ (Ημιδιατροφή ) στην περιοχή 

των  Χανίων και 1 διανυκτέρευση στο προτεινόμενο 

ξενοδοχείο στο Ρέθυμνο με πρωινό & Δείπνο Ημιδιατροφή  . 

Διαμονή σε Τρίκλινα   δωμάτια για τους μαθητές με κανονικό 

κρεβάτι . 

 Δωρεάν συμμετοχή σε Μονόκλινα δωμάτια  για τους   

συνοδούς .     

 Νυχτερινή  εξόδους για βραδινή διασκέδαση .  

 Αποδοχή ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης 

οποιονδήποτε όρου του συμβολαίου με ελάχιστο το 15% του 

συνολικού κόστος με βάση την προκήρυξη σας.   

 ΦΠΑ  

 5 Δωρεάν  συμμετοχές μαθητών στα 60 άτομα. 

 Έμπειρος Συνοδός Γραφείου.  

 Ασφάλεια Αστικής επαγγελματικής ευθύνης σύμφωνα με τον 

κανονισμό του Υπουργείου Παιδείας,  (επισυνάπτουμε σχετικό 

πιστοποιητικό)  

 Συνοδός Ιατρός που θα συνοδεύσει την εκδρομή  με  

φαρμακευτική τσάντα.  
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 Ταξιδιωτική ασφάλεια  ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙCAN με το πληρέστερο 

πρόγραμμα της  ελληνικής αγοράς  με την επωνυμία 

<<ΕΧΤRA>>.Επισυνάπτουμε  αντίγραφο με τις αναλυτικές  

καλύψεις  του προγράμματος  το οποίο περιλαμβάνει κάλυψη 

για ασθένεια & ατύχημα & για covid 19  με ξενοδοχείο 

καραντίνας .Επισυνάπτουμε αναλυτικές καλύψεις  της  

εταιρείας.  

 Πρόβλεψη διαχείρισης σε περίπτωση που η εκδρομή δεν 

πραγματοποιηθεί τις προβλεπόμενες ημερομηνίες.  

 Επιστροφή χρημάτων όλου του ποσού σε μαθητή που θα 

ακυρώσει για λόγω ανωτέρας βίας η ασθένειας (lock down).  

 Σε περίπτωση μετάθεσης της εκδρομής το επιπλέον κόστος 

θα επιβαρύνει την εταιρεία μας. 

 Παροχή πρόσθετου  δωματίου για τις ανάγκες του γκρούπ σε 

περίπτωση  που διαγνωστεί θετικό κρούσμα COVID 19.   

 

Δεν Περιλαμβάνεται ο Φόρος Διαμονής στα ξενοδοχεία  

4€ ανά  δωμάτιο  ανά  διανυκτέρευση  για το LEPTOS PANORAMA 

HOTEL SPA  

3€   ανα δωμάτιο ανά  διανυκτέρευση για το  ξενοδοχείο  SERIOS  

VILLAGE & PORTO PLATANIAS VILLAGE .  

 

 

 

 

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη  πληροφορία είμαστε στην διάθεση 

σας.  

Με εκτίμηση . 
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Καλαθάκης Βαγγέλης 2810301743+6948880852 

Le Grand Tourism Enterprises AE. 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 
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