Γραφείο Γενικού Τουρισμού
Βενιζέλου 4 , Θεσσαλονίκη 54624
Τηλ: 2310-251111, 2310-221992, Fax: 2310-251112
e-mail: info@connection-travel.gr

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΜΗ.ΤΕ. 09.33.Ε.61.00.000683.00

Προς
Υπ’ όψιν
Στοιχεία

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
Επιτροπής Εκδρομής
Θεσσαλονίκη 30/03 - 02/04/2017, 3 διανυκτερεύσεις
55-60 μαθητές και 3 συνοδοί καθηγητές
Ονομασία Ξενοδοχείου

Τιμή με πρωινό

Τιμή με ημιδιατροφή

Grand Hotel Palace



www.grandhotelpalace.gr

279 €

299 €

Porto Palace Hotel

299 €

319 €

309 €

329 €

www.portopalace.gr

De Lux

The Met Hotel
www.themethotel.gr

*** Nepheli Palace Hotel


A΄ Cat

www.nepheli.gr

299 €

239 €

*** Santa Beach
www.santahotel.gr

229 €

239 €
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Ονομασία Ξενοδοχείου

Τιμή με πρωινό

Τιμή με ημιδιατροφή

Ambassador Hotel
www.ambassador.gr


Β΄Cat

Athina Airport Hotel
www.airhotelathina.gr

Rotonda Hotel

209 €

-

www.hotelrotonda.com

Hotel Filippos
www.hotel-fillipos.gr

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται:







Η ακτοπλοϊκή μεταφορά ΛΗΜΝΟ – ΚΑΒΑΛΑ – ΛΗΜΝΟ με την Hellenic Seaways.

Όλες οι απαραίτητες οδικές μετακινήσεις (με πολυτελές λεωφορείο, το οποίο θα πληροί όλες τις
προδιαγραφές του ΚΟΚ και έγκριση ΚΤΕΟ για τη μεταφορά μαθητών) σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα
συμφωνηθεί με την επιτροπή του σχολείου όχι διώροφα.
Τρεις διανυκτερεύσεις σε ένα από τα προτεινόμενα ξενοδοχεία σε τρίκλινα κατά βάση δωμάτια για τους
μαθητές και (3) μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές.
Δωρεάν συμμετοχή των (3) συνοδών καθηγητών.
Ασφάλιση αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση (ασφάλεια ζωής, έξοδα επαναπατρισμού,
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κ.τ.λ.) η οποία καλύπτει τους εκδρομείς καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής
τους με επείγουσα αερομεταφορά και με παρουσία ιατρού, αν χρειαστεί, με Αριθμός Συμβολαίου 9342540
INTERAMERICAN.




Παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων κλπ
Συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α καθώς κι όλοι οι νόμιμοι φόροι.
Αποδοχή όλων των όρων της προκήρυξης, κάθε προϋπόθεση που κρίνεται απαραίτητη από την επιτροπή
επιλογής αναδόχου θα αναφέρεται και θα συνυπογράφεται στο συμφωνητικό της εκδρομής

Σημειώσεις:
 Οι τιμές σε όλα τα αναφερόμενα ξενοδοχεία είναι πραγματικές, παρόλα αυτά επιβεβαίωση διαθεσιμότητας
θα βρίσκεται στην διάθεση σας μετά την ανάθεση της εκδρομής σας στο γραφείο μας.
Με εκτίμηση
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΙΝ 6976117511

