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ΘΒΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 02ΙO2Ι23 - αº Ι02Ι23

Ε ΝΔΕΙ ΚΤΙ Κο π ΡοΓΡΑ]ιß ΙßΑ

Ιg ΜΕΡ^ο2ιο2ι2ο23
¶φφ στο αεροδρüμιο, Üφφ στο ξενοδοχεßο, περιÞμιση στην πüλη τηò Θεσσαλονß:«ηò,

μεσημεριανü, §εκοýραση στο §ενοδοχεßο και βραδινÞ Ý§οδοò.

2Η ΜβΡ^ο3Ιο2ι2ο23
ΜονοÞμερη εκδρομÞ στο Χιονοδρομυ<ü του Καßματ<τσαλÜν, γεýμα σεον ¶γιο ΑθανÜσιο,

επιστροφÞ στη Θεσσαλονßκη, §εκοýραση στο §ενοδοχεßο, Ý§οδοò στην πüλη.

3Η ΜΕΡΑ ο4lο2l2ο23
Επßσκεψη και §ενÜγηση στον Αρχαιολογικü χþρο τηò Βεργßναò καθdη και (πο μουσεßο,

μεσημεριανü στο' πÜρκο Αγßου ΝικολÜου στη ΝÜουσα, επßσκεψη στα ΛουτρÜ Πüζαρ,

επιστροφÞ σεην Θεσσαλονßκη, §εκοýραση στο §ενοδοχεßο, Ý§οδοò για δεßιτνο.

4Χ ΜΞΡΑ ο5/ο212ο2φ

Επßσκεψη σΕο κÝντρο Νüησιò για διαδραστικÝò δραστηριüτητη και στο Μουσεßο

Φωτογραφßαò Θεσσαλονßκηò, μεσημφιανü, §εκοýραση στο §ενοδοχεßο, βραδινÞ Ý§οδοò.

5Η Ι[tΡΑ ο6/ο212ο23

Μουσεßο σýγχρονηò τÝχιτηò, φαγητü, περιÞγηση στα αζτοθÝατα τηò πüληò, §εκοýραση στο

ξενοδοχεßο, βραδινÞ Ý§οδοò.

6Ε ΜΕΡΑ οº Ιο2ι2ο23
Τελευταßα περιÞγησιι σεην πüλη και επιστροφÞ με τπÞση απευθεßαò για ΗρÜκλειο.
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ΤΙΜΗ ΚΑΤ'ΑτοΜο: 41(Ε +8€ ΚΑοΕ ΔΕΙΠΝο

ΣΥΝοΛΙΚΗ ΤΙ]ιßΗ:41(Ε Χ 36 - l (free υαθητþν)=14.350 €

Περι}',αιβÜνονται:

ΑεροπορικÜ ασιτÞρια ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΟΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ με την AGEAN
AIRLINES με μια χειροποσκευÞ κοι 1 βολßτσα 20 κλþν ονü üτομο.
Φüροι οεροδρομßων.
5 διονυmερεýσαò σε 3κλνο δωμÜτα γιο τουò μοθητÝò στο ξενοδοχεßο CAffi&
HOTEL 4* òπττg" Θεmr\ονßκη;
Μονüκλνα δωμüτιο για τουò κοθηγητÝξ.
Πρωινü κοθημερινü cπo ξενοδοχεßο (ΒυFFΕΤ).
Toupισrιkü λεωφορεßα υπερυψωμÝνο, με κλιμοτισμü το οποßα θα εßνοι δτθÝσιμο
στουò μοθητÝò σε üλη την διüρκεια τηò εκποιδευτικÞò επßσκεψηò και ψα κÜθε
δραòπηριüτητο τουò. Το λεωφορεßο δτθÝτουν üλεò τιò προβλεπüμενεò οπü την
κεßμενη νομοθεσßο προδιογροφÝò κοθþò και üλεò τιò προýποθÝσειò ασφüλειοò γιο
τη μετοκΙνηση των μοθητþν (ζþνεò οσφαλεßαò Ýμπαροι οδηγοß κ.λ.π.)
Ποýλμαν γιο την νυχτερινÞ σοò διοσκÝδοσηò.
Ασφüλειο qστικÞò ευθýνηò.
ΑτομικÞ οσφÜλεια üηωò ορßζει η κεßμενη νομοθεσßα κοθþò και πρüσθετη
οσφÜλαο σε περßπτωση οτυχÞματοò Þ οσθενεßαò μαθητÞ Þ συνοδοý κοθηγητÞ
και μεταφορü του οεροπορικþò, εüν παραστεß ονüγκη.
ΕιδικÞ φρο οσφüλαο σε περßπτωση κροýσματοò covid που νο περλαμβüνεται
το ξενοδοχεßο κοραwßναò κοι το εισιτÞριο μετοκßνησηò για παρολαβÞ μοθητþν
απü τουò κηδεμüνεò
Ξενογüò για τιò επσκÝψειò σοò σε μουσειακοýò & ορχοιολογικοýò χþρουò .

Συνοδüò ιοτρüò κοι φCIρμακευτικÞ κüλυψη κοθ'üλη την διÜρκεια τηò εκδρομÞò.
Δωρεüν συμμεΓοχÞ συνοδþν κοθηγητþν.
1fτεε4ωθητÞ.
Ενημερωτικü Ýττυπα.
ΕπιστροφÞ του ποσοý συμμετοχÞò στην εκδφμÞ σε μαθητÞ που γη λüγουò
ανωτÝροò βßοò Þ οσθÝνειοò - μοτοωθεß η συμμετοχÞ του στην εκδρομÞ.
Την αιπιμετþπιση τηò περßπτωσηò που δεν θα πραγματοποιηθεß η εκδρομÞ λüγω
ανωτÝροò βßοò (κοιρικÝò συΦÞκεò εκλογÝò κ.λ.π.)
ΠοιυκÞ ρÞτρο σε ηερßπτωση αθÝτησηò των üρων του συμβολοßου (το ηοσü
ορßζετοι οπü το σχολεßο).
Φ.Π.Α.
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ΣΗl{ΕΚΣΗ :Το πρüγραμμα εßνοι εγδεικτικü και μπορεß να τροποποιηθεß
σýμφωνο με τιò ονÜγκεò του qχολεßου

*ΔΕΝ πΕΡΙlιΑlßßΒΑΝΕΤΑΙ ο ΦοΡοΣ ΔΙΑlγΙοΝΗΣ

ΔΩΡο ΕΝΑ 2ΗΜΕΡο ΣΤΑ ΗΝΙΑ ΓΙΑ 2 ΑΤο}ιΑ.
*** ΘΑ ΤΥπΩΘοΥΝ /ιΑΧΝοΙ


