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ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2023: 

Εκδρομή των μαθητών της Γ΄ Λυκείου  

του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου στη 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

02/02/2023 – 07/02/2023 (5 ημέρες) 

 

Προτεινόμενο – Ενδεικτικό Πρόγραμμα: 

 

1η μέρα 02/02/2023 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Αναχώρηση για Θεσσαλονίκη.  
Άφιξη στην Θεσσαλονίκη και μία πρώτη γνωριμία με την πόλη 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο κ’ τακτοποίηση στα δωμάτια και ξεκούραση. 
Ομαδική οργανωμένη έξοδος για φαγητό. 
Διανυκτέρευση. 
 
2η μέρα 03/02/2023 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. 
Μονοήμερη εκδρομή στο Χιονοδρομικό του Καϊμακτσαλάν.  
Γεύμα στον Άγιο Αθανάσιο. 
Το απόγευμα επιστροφή στη Θεσσαλονίκη και ξεκούραση στο ξενοδοχείο. 
Ομαδική και οργανωμένη έξοδος. 
 
3η μέρα 04/02/2023 
Πρωινό 
Επίσκεψη και ξενάγηση στον Αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας, καθώς και στο 
μουσείο, μεσημεριανό στο πάρκο του Αγίου Νικολάου στη Νάουσα,, επίσκεψη στα 
Λουτρά Ποζάρ. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη και ξεκούραση στο ξενοδοχείο. 
Έξοδος για δείπνο. 
 
4η μέρα 05/02/2023 
Πρωινό  
Επίσκεψη στο κέντρο Νόησις για διαδραστικές δραστηριότητες και στο Μουσείο 
Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, μεσημεριανό και ξεκούραση στο ξενοδοχείο. 
Βραδινή έξοδος. 
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5η μέρα 06/02/2023 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. 
Μουσείο σύγχρονης τέχνης, φαγητό και περιήγηση στα αξιοθέατα της πόλης. 
Ξεκούραση στο ξενοδοχείο. 
Βραδινή έξοδος. 
 
6η μέρα 07/02/2023 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. 
Τελευταία περιήγηση στην πόλη. 
Άφιξη στο αεροδρόμιο Μακεδονία.  
Επιβίβαση για την πτήση απευθείας προς Ηράκλειο.  
Άφιξη στο αεροδρόμιο Ν. Καζαντζάκης. 
Τέλος εκδρομής. 
 
 

Α)    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (5 ΝΥΧΤΕΣ/6ημερες)  
02/02 – 07/02/2023 

 
Αναχώρηση και επιστροφή AEGEAN 

Τιμές:  
           1)     CAPSIS HOTEL 4*  - κεντρικό  

WWW.CAPSIS.GR–ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 18,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,ΤΗΛ: 
2310596800 

 
 

Τιμή: €405 το άτομο με πρωινό 
 

•     Δείπνο €8 ανά άτομο ανα ημέρα 
 

Σύνολο: €405 x (36– 1 Μαθητές Δωρεάν)=€14175 με πρωινό 
 

                               Επιβάρυνση για ΔΕΙΠΝΟ 8 ευρώ ανα άτομό ανα ημέρα 

 
 

Πτήσεις AEGEAN 

HER-SKG 

Flight number Departure date Arrival  

OA-571 
OA-571 

02-Feb-2023 
09:50 

02-Feb-2023 
11:00 

  

http://www.capsis.gr/
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SKG-HER 

Flight number Departure date Arrival   

OA-574 
OA-574 

07-Feb-2023 
19:35 

07-Feb-2023 
20:40 

  

 
 

Περιλαμβάνονται  

• Αεροπορικά εισιτήρια ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ με 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ της  AEGEAN 02/02/2023 Αναχώρηση και 

07/02/2023 Επιστροφή. 

• 1 βαλίτσα 20 κιλών ανά άτομο & 1 χειραποσκευή. 

• Φόροι αεροδρομίου. 

• ΦΠΑ 

• ΙΑΤΡΟΣ σύνοδος ( μείωση €25 ευρώ) εάν το σχολείο δεν επιθυμεί ιατρό συνοδό 

• Πέντε (5) διανυκτερεύσεις στη Θεσσαλονίκη σε ξενοδοχείο 4*, μέσα στην πόλη 

της Θεσσαλονίκης σε δωμάτια τρίκλινα με κανονικά κρεβάτια όχι ράντζα 

** ( στο CAPSIS) και χωρς μπαλκονια για τους μαθητές και μονόκλινα για τους 

συνοδούς καθηγητές σε άριστη κατάσταση, κλιματιζόμενα, με πρωινό και 

προαιρετικό το Δείπνο. ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ κ στον ιδιο όροφο όλο το 

ΛΥΚΕΙΟ.  

• Tα Δωμάτια των μαθητών και καθηγητών θα είναι στους ίδιους ορόφους και θα 

υπάρχει νυχτερινή φύλαξη (security) στο ξενοδοχείο CAPSIS. 

• ΞΕΝΑΓΟΙ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 

 Ξενάγηση στα κυριότερα αξιοθέατα της Θεσσαλονίκης με επίσημο ΞΕΝΑΓΟ 

• Ημερήσια εκδρομή στον Αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας επίσημο ΞΕΝΑΓΟ, 

Βέροια, Έδεσσα, Νάουσα. 

• Τουριστικά λεωφορεία υπερυψωμένα (όχι διώροφα), με κλιματισμό, τα οποία 

θα είναι διαθέσιμα στους μαθητές σε όλη την διάρκεια της εκδρομής και 
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για κάθε δραστηριότητα τους (μετακινήσεις, ξεναγήσεις, βραδινές εξόδους 

κ.λπ.) και θα διαθέτουν εφεδρικούς οδηγούς για όσες μετακινήσεις 

χρειαστεί να γίνουν πέραν του ωραρίου των βασικών οδηγών. Τα 

λεωφορεία διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία 

προδιαγραφές (ελεγμένα από το ΚΤΕΟ, είναι εφοδιασμένα με τα απαιτούμενα 

έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, την επαγγελματική άδεια οδήγησης, 

ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενα κλπ.), καθώς και πληρούν 

όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας για τη μετακίνηση μαθητών (ζώνες ασφάλειας, 

έμπειροι οδηγοί κλπ.). Οδηγός – Αρχηγός (έμπειρος οδηγός).  

• Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, 

καθώς και πρόσθετη ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας 

μαθητή ή συνοδού καθηγητή και μεταφορά του, εάν παραστεί ανάγκη. 

Ασφαλιστική και ιατρική κάλυψη κατά την διάρκεια της εκδρομής, 

καθώς και πρόσθετη ασφάλιση σε περίπτωση ατυχήματος και 

ασφάλεια σε περίπτωση νόσησης με COVID.  

• 1 ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΤΗΣ στους 36 μαθητές.  

•  (3) συνοδοί καθηγητές δωρεάν σε μονόκλινα δωμάτια.  

• Αποδοχή από μέρους του πρακτορείου ποινικής ρήτρας, σε περίπτωση αθέτησης 

των όρων του συμβολαίου (εγγυητική επιστολή), με ποσό που θα καθοριστεί από 

το Σχολείο. 

• Δώρο Λαχνούς και ένα διήμερο στην ΚΡΗΤΗ για να κληρώσουν οι μαθητές και 

να μειωθεί το κόστος της εκδρομής. 

• Αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των ορών 

του συμβολαίου από τη μεριά του ( εγγυητική επιστολή με το πόσο που θα 

καθορίσει το σχολείο.) 

• Οι χώροι που θα επιλέγουν για εστίαση και ψυχαγωγία των μαθητών θα 

διαθέτουν νόμιμη άδεια  λειτουργίας και θα πληρούν τους όρους ασφάλειας και 

υγιεινής.  
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• Αντιμετώπιση της περίπτωσης μη πραγματοποίησης της εκδρομής, στις 

προβλεπόμενες ημερομηνίες  λόγω ανωτέρας βίας (απεργία, καιρικές συνθήκες, 

κλπ). 

• Επιστροφή όλου του χρηματικού ποσού συμμετοχής της εκδρομής σε 

μαθητή/ -τρια, που για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας αναγκαστεί να 

ματαιώσει τη συμμετοχή του στην εκδρομή. 

• Επιστροφή όλου του χρηματικού ποσού συμμετοχής της εκδρομής στους 

μαθητές/ -τριες, σε περίπτωση ματαίωσης της εκδρομής, λόγω πανδημίας (lock 

down), πέρα και πάνω από οποιαδήποτε νομοθέτηση για το ζήτημα. Όχι 

επιστροφή με voucher.  

• Η καταβολή του συνολικού κόστους στο ταξιδιωτικό γραφείο θα γίνει ως εξής:  

Α) Με την υπογραφή του συμφωνητικού θα πληρωθεί το 40% του συνολικού 

κόστους. 

Β) Στο αμέσως επόμενο δεκαπενθήμερο μετά την υπογραφή θα πληρωθεί το 

40%. 

Γ) Το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό 20% θα εξοφληθεί με την επιστροφή στο 

Ηράκλειο, ως εγγύηση για την πλήρη και πιστή τήρηση των όρων του 

συμφωνητικού που θα έχει υπογραφεί.  

• Κράτηση ξενοδοχείων και εισιτήριων & σήμα ΕΟΤ & ασφαλιστήριο συμβόλαιο, 

επισυνάπτονται στον φάκελο της προσφοράς. 

• Δυνατότητα τροποποίησης του προγράμματος σύμφωνα με τις επιθυμίες του 

γκρουπ 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 
 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΤΟΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤE ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ. 
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Με εκτίμηση, 

Γεωργαλή Χριστίνα  

Landmarks Travel 

Σμύρνης 11  Ηράκλειο  

Τηλ. 2810 333211, 6932601613 

ΑΡ. ΓΕΜΗ LANDMARKS  77679727000 

 www.landmarks.gr 

 

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

 
ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ!! 

 

http://www.landmarks.gr/

