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ΠΡΟΣΦΟΡΑ 11o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

Εκπαιδευτική επίσκεψη  της Γ΄ τάξης Γυμνασίου του  11
ου

 Γυμνασίου στην 

Αθήνα και στο Ναύπλιο. 

25/04/18 – 29/04/2018 

 
Το πρόγραμμα της εκδρομής:  

 

 Τετάρτη 25/04/2018: Συγκέντρωση στο λιμάνι του Ηρακλείου και αναχώρηση για Πειραιά. 

 

 Πέμπτη 26/04/2018: Άφιξη στον Πειραιά, μεταφορά με πούλμαν στο Ναύπλιο με στάση στον Ισθμό της 

Κορίνθου και στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου. Περιήγηση στην πόλη. Επιστροφή στην Αθήνα και βραδινή 

έξοδος. 

 

 Παρασκευή 27/04/2018: Αναχώρηση από το ξενοδοχείο και επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο της 

Ακρόπολης και στο Μουσείο Ακρόπολης. Περιήγηση στο κέντρο της Αθήνας και γεύμα. Έξοδος με 

παρακολούθηση θεατρικής παράστασης και επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

 

 Σάββατο 28/04/2018:Επίσκεψη στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Αναχώρηση από το 

Κέντρο Πολιτισμού για το εκπτωτικό χωριό McArthurGlen. Άφιξη στον Πειραιά και επιβίβαση στο πλοίο 

για Ηράκλειο. 

 

 Κυριακή 29/04/2018: Άφιξη στο Ηράκλειο το πρωί στις 06:00π.μ. 

 

 

Τιμές: 

1) Athens Best Western Ilisia Hotel 4* 
25 οδό Μιχαλακοπούλου Αθήνα, Ελλάδα, (+30) 210 724 4051 

http://www.ilisiahotel.gr 

 

Τιμή: 170 € με πρωινό το άτομο  
 

     
            Σύνολο: 170 €x 41 (– 2 Μαθητές Δωρεάν) = € 6.630 
              
                 

 
 

http://www.ilisiahotel.gr/
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Περιλαμβάνονται : 

 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΠΕΙΡΑΙΑ και ΠΕΙΡΑΙΑ –ΗΡΑΚΛΕΙΟ με Μινωικές γραμμές. 

 Τουριστικό λεωφορείο το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις από την κείμενη νομοθεσία 

προδιαγραφές (έλεγχο από ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια 

οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, κλιματισμό κ.τ.λ.) και να πληροί όλες τις προϋποθέσεις 

για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών. Το λεωφορείο θα είναι στην διάθεση των μαθητών για 

όλες τις μετακινήσεις τους σύμφωνα με το πρόγραμμα σε όλη τη διάρκεια της επίσκεψης. 

 Δύο (2) διανυκτερεύσεις με πρωινό και δείπνο σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Τα δωμάτια 

των μαθητών να είναι δίκλινα ή τρίκλινα.  

 Ξεναγός στον Αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης και στο Μουσείο Ακρόπολης. 

 Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία καθώς και 

πρόσθετη ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή. 

 

 Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες 

ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας.  

 Αποδοχή από το Γραφείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου από 

τη μεριά του (κατάθεση εγγυητικής επιστολής με ποσό που θα καθορίσουν τα σχολεία). 

 Ανά 18 ΜΑΘΗΤΕΣ 1 ΜΑΘΗΤΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟΥΣ 41 - 2 ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ 

 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 

 3 ΣΥΝΟΔΟΙ καθηγητές δωρεάν ΣΕ ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ 

 Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή σε μαθητή που για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας- ματαιωθεί η 

συμμετοχή του στην εκδρομή. 

 Δυνατότητα τροποποίησης του προγράμματος σύμφωνα με τις επιθυμίες του γκρουπ. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Δεν περιλαμβάνεται το  ειδικό τέλος διανυκτέρευσης στην τιμή. Παρακαλούμε 
σημειώστε, ότι αυτό θα πρέπει να καταβληθεί από το σχολειό απευθείας στο 

ξενοδοχείο, κατά την άφιξη. Το ποσό ποικίλει ανάλογα την κατηγορία του 
καταλύματος και η χρέωση είναι ημερήσια ανά δωμάτιο. 

 

Με εκτίμηση  

Γεωργαλή Χριστίνα 

Landmarks Travel 

Σμύρνης 11 

Ηράκλειο 
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Τηλ 2810333211 , 6932601613 

ΕΟΤ: 1039 E 6061 00884 00 

www.landmarks.gr 

 

http://www.landmarks.gr/

