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ΠΡΟΣ ΦΟΡΑ 2016:

Εκδρομή τ ων μαθητ ών του ΓΕΛ ΠΑΛΑΙ ΟΧΩΡΑΣ στ η
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗ
Α) ΧΑΝΙ Α – ΗΡΑΚΛΕΙ Ο – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗ - ΧΑΝΙ Α
1η ημέρα ΠΕ ΜΠΤ Η 25/02/2015 - ΗΡΑΚΛΕΙ Ο – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗ
Συγκέντρωση στ ο Λύκει ο ΠΑΛΑΙ ΟΧΩΡΑΣ επι βί βαση στ ο λε ωφορεί ο & αναχώρηση γι α αεροδρόμι ο
του Ηρακλεί ου και αναχ ώρηση με απ’ ευθεί ας πτ ήση τ ης Aegean Ai rlines γι α τ η Θεσσαλονί κη
ώρα 10: 00 τ ο πρωι. Άφιξη στ η Θεσσαλονί κη μι α πρώτ η γν ωρι μί α με την πόλη, ξενάγηση Άγι ο
Δημήτρι ο. Τακτοποί ηση στ ο ξενοδοχεί ο. Περι ήγηση στην πόλη, έξοδος για φαγητ ό.
2η ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/02/16 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗ – ΒΕΡΓΙ ΝΑ – ΝΑΟΥΣΑ – ΕΔΕΣΣΑ –
Πρ ωι νό στο ξενοδοχεί ο
Συγκέντρωση στη ρεσε ψι όν και αναχ ώρηση από το ξενοδοχεί ο
Επί σκε ψη στ ον αρχαι ολογι κό χ ώρο τ ης Βεργί νας, στον Άγι ο Νι κόλαο Νάουσας, στ ην
Έδεσσα
Έξοδος
Δι ανυκτέρευση στο ξενοδοχεί ο
3Η ημέρα Σάββατ ο 27/02/16 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗ
Πρ ωι νό στο ξενοδοχεί ο
Συγκέντρωση στη ρεσε ψι όν και αναχ ώρηση από το ξενοδοχεί ο
Επί σκε ψη στ ην ΚΑΣΤΡΟΥ ΠΟΛΗ, περι ήγηση στην πόλη, επι στροφή στ ο ξενοδοχεί ο,
βραδι νή έξοδος γι α φαγητ ό. Δι ανυκτέρευση
4η ημέρα Κυρι ακή 28/02/16 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗ
Πρ ωι νό στο ξενοδοχεί ο
Συγκέντρωση στη ρεσε ψι όν και αναχ ώρηση από το ξενοδοχεί ο
Επί σκε ψη στ ην ΚΑΣΤΡΟΥ ΠΟΛΗ, περι ήγηση στην πόλη, επι στροφή στ ο ξενοδοχεί ο,
βραδι νή έξοδος γι α φαγητ ό. Δι ανυκτέρευση
5η ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 29/02/16 ΛΙ ΜΝΗ ΚΕΡΚΙ ΝΗΣ – ΣΕΡΡΕΣ
Πρ ωι νό στο ξενοδοχεί ο
Αναχ ώρηση γι α τη Λί μνη Κερκί νης, ΣΕΡΡΕΣ ΓΙ Α ΦΑΓ ΗΤ Ο
Επι στροφή στο ξενοδοχεί ο
Έξ οδος
Δι ανυκτέρευση στο ξενοδοχεί ο
6Η ΗΜΕΡΑ ΤΡΙ ΤΗ 01/03/2015 ΧΑΛΚΙ ΔΙ ΚΗ – ΣΠΗΛΑΙ Ο ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ
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Πρ ωι νό στο ξενοδοχεί ο
Συγκέντρωση στ ην ρεσε ψι όν και αναχ ώρηση γι α επί σκε ψη στ ο Σπήλαι ο τ ων
Πετραλ ών ων, Χαλκι δι κή
Επι στροφή στη Θεσσαλονί κη
Χρόνος ελεύθερος
Ομαδι κή έξοδος
Δι ανυκτέρευση στο ξενοδοχεί ο
7η ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 2/03/16 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗ – ΗΡΑΚΛΕΙ Ο Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗ ΧΑΝΙ Α
Αναχ ώρηση από το ξενοδοχεί ο.
Επί σκε ψη στο Cos mos Centre
Μετ αφορά στ ο αεροδρόμι ο και αναχ ώρηση αεροπορι κ ώς με απ’ ευθεί ας πτ ήση γι α
ΗΡΑΚΛΕΙ Ο ΩΡΑ 18: 30 η Χανι ά ΩΡΑ 14: 00 . Μετ αφορά στο σχολεί ο. Λήξ η εκδρομής.
ΠΤ ΗΣΕΙ Σ AEGEAN AI RLI NES:
34/LYKEI O PAL AI OCHORAS

1 OA 711 25FEB HER SKG 10: 00 11: 15
2 OA 714 02 MAR SKG HER 18: 30 19: 45

EAN EI NAI ΓΙ Α ΧΑΝΙ Α Η ΠΤΗΣ Η ΕΙ ΝΑΙ 14: 00 ΑΠΟ ΘΕΣ/ ΚΗ ΑΦΙ ΞΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙ Ο
15:15

ΣΗΜΕΙ ΩΣΗ Α:
Εάν η ΕΠΙ ΣΤΡΟΦΗ ΕΙ ΝΑΙ ΓΙ Α ΧΑΝΙ Α ΤΟΤΕ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ μει ωση (- €6, 00) ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ

Τι μές:
1)
DAVI TEL TOBACCO – 4*
Αγί ου Δημητρί ου 25 – ΤΗΛ. : 2310 515002
www. davi tel. gr
Τι μή: €339 το άτομο με πρωι νό
Σύνολο: €339 x 30μαθητές = € 10170
3)
ANTATOLI A HOTELS 4 * ΛΑΓΚΑΔΑ 1 3, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗ,
Τ ΗΛ: 231 0 522422, www. anat oli ahot els. gr
Τι μή: €377 το άτομο με πρωι νό
Σύνολο: € 377 x 30 μαθητές = €1131 0
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4) LE PALACE BOUTI QUE 3* ΤΣΙ ΜΙ ΣΚΙ 1 2, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗ,
Τ ΗΛ: 231 0257400, WWW. LEPALACE. GR ( ΤΡΙ ΚΛΙ ΝΑ)
Τι μή: € 382 το άτομο με πρωι νό
Σύνολο: €381 x30 μαθητές = €11460

ΔΩΡΟ ΤΟ ΔΕΙ ΠΝΟ! !
6)
HOTEL
QUEEN
OLGA
3*
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗ, ΤΗΛ: 231 0824621

ΒΑΣΙ ΛΙ ΣΣΗΣ

ΟΛΓΑΣ

44,

Τι μή: €338 το άτομο με πρωι νό
Σύνολο: € 338 x30 μαθητές = €1 0. 140

7)

VERGI NA HOTEL 3* ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΟΥ 19 , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗ

231 0. 516. 021

Τι μή: €327 το άτομο με πρωι νό
Σύνολο: €327 x 30μαθητές = €981 0
8)

HOTEL OLY MPI A 3* ΟΛΥ ΜΠΟΥ 65,
231 0366466 www. hot el ol y mpi a. gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗ,

Τ ΗΛ:

Τι μή: €375 το άτομο με πρωι νό
Σύνολο: €375 x30 μαθητές = €11250
Επι βάρυνση γι α ΔΕΙ ΠΝΟ γι α 6 νυχτες €20 ( ει δι κή τι μή !)

Πε ρι λαμβάνοντ αι
Αε ροπορι κά ει σι τήρι α Ηράκλει ο – Θε σσαλονί κη – Ηράκλει ο Η ( ΧΑΝΙ Α ΕΠΙ ΣΤΡΟΦΗ) με
πτ ήσει ς της AEGEAN Ai rli nes απευθεί ας.
Φόροι αεροδρομί ου
1 Βαλί τ σα ανά άτ ομο 23 κι λών & 1 χει ραποσκευή
ΦΠΑ
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Έξι ( 6) δι ανυκτερεύσει ς στ η Θε σσαλονί κη σε ξενοδοχεί ο 3* η 4 αστέ ρων και πάν ω,
μέ σα στ ην πόλη ( ΚΕΝΤΡΙ ΚΑ) σε δ ωμάτι α δί κλι να ή τ ρί κλι να γι α τ ους μαθητές και
μονόκλι να γι α τ ους συνοδούς καθηγητές σε άρι στ η κατ άστ αση, κλι ματι ζόμενα, με
πρ ωι νό η με ημι δι ατροφή
Ξενάγηση στ α κυρι ότερα αξι οθέατ α της Θε σσαλονί κης
Ημε ρήσι α εκδρομή στ ον Αρχαι ολογι κό χώρο της Βεργί νας, Βέροι α, Έδε σσα, Νάουσα
Ημε ρήσι α εκδρομή Λι μνη Κέρκι νης & Σέρρες
Ημε ρήσι α εκδρομή στ ην Χαλκι δι κή, Σπήλαι ο Πετ ραλ ών ων
ΕΠΙ ΣΗΜΟΙ - Ξεναγοί στους αρχαι ολογι κούς χώρους ε πί σκε ψης
Τουρι στι κά λε ωφορεί α υπε ρυψωμένα με κλι ματι σμό, τ α οποί α θα εί ναι δι αθέ σι μα στ ους
μαθητές σε όλη τ ην δι άρκει α τ ης εκδρομής και γι α κάθε δραστ ηρι ότ ητ α τ ους
( μετ ακι νήσει ς, ξεναγήσει ς, βραδι νές εξόδους κ. λ. π) Τα λε ωφορεί α δι αθέτ ουν όλες τι ς
προβλε πόμενες από την κεί μενη νομοθε σί α προδι αγραφές ( ελεγμένα από τ ο ΚΤΕΟ,
εί ναι ε φοδι ασμένα με τ α απαι τούμενα έγγραφα κατ αλληλότ ητας οχήματ ος, τ ην
ε παγγελματι κή άδει α οδήγησης, ελαστι κά σε καλή κατ άστ αση, πλήρως κλι ματι ζόμενα
κλπ. ), καθ ώς και πληρούν όλες τι ς προϋποθέ σει ς ασφάλει ας γι α τ η μετ ακί νηση
μαθητ ών ( ζ ώνες ασφάλει ας, έμπει ροι οδηγοί κλπ. ). Δεύτερος οδηγός όπου εί ναι
απαραί τητ ος!
Αποκλει στι κός- Συνοδός έμπει ρος τ ου τ ουρι στι κού γραφεί ου ε πι βάρυνση €16 ανά
μαθητ ή ( σημεί ωση: θα υπάρχει σύνοδος τ ου γραφεί ου μας στ ο αεροδρόμι ο, και στ ην
Θε σσαλονί κη όχι όμως αποκλει στι κός γι α το σχολει ό και γι α ολεσ τις ημέρες)
Ι ατρός Συνοδός ι ατ ρός εξοπλι σμένος κατάλληλα, προκει μένου να δι ασφαλί ζετ αι η
άμε ση ι ατ ρι κή και φαρμακευτι κή βοήθει α σε πε ρί πτ ωση ασθένει ας, σε όλη τ η δι άρκει α
της εκδρομής ε πι βάρυνση €22 ανά ατ όo
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΥΚΕΙ Ο ΠΑΛΑΙ ΟΧΩΡΑΣ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙ Ο &
ΕΠΙ ΣΤΡΟΦΗ.
Ασφάλι ση Ευθύνης Δι οργαν ωτ ή, όπως ορί ζει η κεί μενη νομοθε σί α, καθ ώς και
πρόσθετ η ασφάλι ση γι α πε ρί πτ ωση ατ υχήματ ος ή ασθένει ας μαθητ ή ή συνοδού
καθηγητ ή και μετ αφορά του αεροπορι κ ώς, εάν παραστεί ανάγκη
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ΕΠΙ ΒΕΒΑΙ ΩΣΕΙ Σ

ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΚΑΙ

ΑΔΕΙ ΕΣ

ΚΑΘΩΣ

ΚΑΙ

ΑΣ ΦΑΛΗΣΤΗΡΙ Ο

ΣΥΜΒΟΛΑΙ Ο ΚΑΙ CD , ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΙ Σ ΠΡΟΣ ΦΟΡΑΣ
2 συνοδοί καθηγητές δωρε άν σε μονόκλι να δωμάτι α
Αποδοχή από μέρους του πρακτ ορεί ου ποι νι κής ρήτ ρας, σε πε ρί πτωση αθέτ ησης τ ων
όρ ων τ ου συμβολαί ου ( εγγυητι κή ε πι στ ολή), με ποσό που θα καθορι στεί από τ ο
Σχολεί ο.
Αντι μετ ώπι ση πε ρί πτωσης μη πραγματ οποί ησης τ ης εκδρομής, λόγ ω αν ωτέρας βί ας
(και ρι κές συνθήκες, κλπ).
Επι στ ροφή τ ου ποσού συμμετ οχής στ ην εκδρομή σε μαθητ ή που γι α λόγους αν ωτ έρας
βί ας ή ασθένει ας- ματ αι ωθεί η συμμετ οχή του στ ην εκδρομή.
Δώρο λαχνούς γι α ένα Δι ήμερο στ ην ΚΡΗΤΗ γι α να κληρώσουν οι μαθητές και να
μει ωθεί το κόστ ος της εκδρομής
Δυνατ ότ ητ α τροποποί ησης του προγράμματος σύμφωνα με τι ς επι θυμί ες του γκρουπ.

Land mar ks Tr avel
Σμύρνης 11
Ηράκλει ο
Τηλ. 2810 333211
www.l and mar ks. gr

5

