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                          Προσφορά Αεροπορικής  Εκδρομής  

  ΓΕΛ ΧΑΡΑΚΑ για Θεσσαλονίκη 

Αναχώρηση  01/03  Eπιστροφή  05/03 

 

4 Διανυκτερεύσεις Θεσσαλονίκη                  

Ξενοδοχείο  CAPSIS 4**** Θεσσαλονίκη 

  

Τιμή  ανά άτομο 488€ με πρωινό σε μπουφέ  

(20 μαθητές  -1 FREE *488= 

Τιμή  γεύματος  8€ σε  μπουφέ για το ξενοδοχείο Capsis Hotel 

 

Αεροπορική  εταιρεία SKY EXPRESS  

01/03/2023  ΗER -SKG   0850-1005 GQ561 

 

Αεροπορική  εταιρεία AEGEAN AIRLINES  

05/03/2023  SKG-HER    1935-2040   OA  574 

 

 

Περιλαμβάνονται: 

➢ Αεροπορικά εισιτήρια με την εταιρεία Sky Express για την αναχωρηση Ηρακλειο 

-Θεσσαλονικη και Aegean Airlines Θεσσαλονίκη-Ηράκλειο με αποσκευή βάρους 

23 κιλών και χειραποσκευή 8 Κιλών και προσωπικό αντικείμενο.  

➢ Μεταφορά με λεωφορείο μας από το Σχολείο σας στο αεροδρόμιο Ηρακλείου  

και αντίστροφα κατά την επιστροφή.  

➢ Πρόγραμμα επισκέψεων  και εκδρομών με πολυτελή  τουριστικό πούλμαν με   

ευγενείς και συνεργάσιμους  οδηγούς με βάση το πρόγραμμα του σχολείου .Το 

λεωφορεία μας θα φέρουν  όλες τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία 
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προδιαγραφές ,περασμένα από το ΚΤΕΟ  και με ζώνες ασφαλείας και καλή 

κατάσταση ελαστικών . 

➢ Τέσσερις  διανυκτερεύσεις  στα προτεινόμενα ξενοδοχεία στην Θεσσαλονίκη  με 

πρωινό .Διαμονή   σε τρίκλινα δωμάτια  για τους μαθητές . 

➢ Δωρεάν συμμετοχή (2)  συνοδών καθηγητών   σε Μονόκλινα δωμάτια με 

πρωινό. 

➢ 1  Δωρεάν  συμμετοχή  στα  20 άτομα  για δωρεάν  αδύνατους  

μαθητές .  

➢ Έμπειρος συνοδός γραφείου.  

➢ Γιατρος  

➢ Νυχτερινές  εξόδους για ομαδική βραδινή διασκέδαση .  

➢ Επίσημοί  Ξεναγοί  για την ξενάγηση στο αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας και 

την  ξενάγηση της πόλης  της Θεσσαλονίκης . 

➢ Αποδοχή ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης οποιονδήποτε όρου του 

συμβολαίου.  

➢ ΦΠΑ- Διόδια & Φόροι αεροδρομίων . 

➢ Ασφάλεια Αστικής επαγγελματικής ευθύνης σύμφωνα με τον κανονισμό του 

Υπουργείου Παιδείας καθώς και πρόσθετη ασφάλεια ασθένειας και ατυχήματος   

➢ Ιατρική  φροντίδα με την υποστήριξη της ασφαλιστικής εταιρείας  

➢ Επιλογή των καλυτέρων χώρων  για διασκέδαση και εστίαση.  

➢ Επιστροφή χρημάτων όλου του ποσού σε μαθητή που θα ακυρώσει για λόγω 

ανωτέρας βίας η ασθένειας  . 

➢ Αποδοχή ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε  όρου του 

συμβολαίου . 

 

 

Σε περίπτωση  που  δεν επιλέξετε  συνοδό  και γιατρο για την εκδρομή σας θα  

υπάρχει  μείωση  τιμής  κατά  39€  ανά μαθητή .  
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Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος  διαμονής στα  ξενοδοχεία στην Θεσσαλονίκη . 

 

 

 

Με εκτίμηση, 

Γεωργαλή Χριστίνα  

Landmarks Travel 

Σμύρνης 11 

Ηράκλειο Τηλ. 2810 333211 www.landmarks.gr 

ΑΡ. ΓΕΜΗ LANDMARKS  77679727000 

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