Γραφείο Γενικού Τουρισμού
Βενιζέλου 4 , Θεσσαλονίκη 54624
Τηλ: 2310-251111, 2310-221992, Fax: 2310-251112
e-mail: info@connection-travel.gr
ΜΗ.ΤΕ. 09.33.Ε.61.00.00386.00

Χαρά μας να σας φιλοξενήσουμε στο Βόλο.
Προς : 1ο ΕΠΑΛ ΑΧΑΡΝΩΝ
Υπ’ όψιν : Επιτροπής Εκδρομής
Προορισμός : ΒΟΛΟΣ 05-08/04/2019
3 διανυκτερεύσεις
Στοιχεία εκδρομής : 40 μαθητές και 4 συνοδοί

Ξενοδοχείο

Τιμή πρωινού

Τιμή ημιδιατροφής

Filoxenia Hotel Volos (2*)

129 €

149 €

Filoxenia Hotel Volos (2*)

129 €

149 €

***Ημιδιατροφή εκτός ξενοδοχείου σε κοντινό εστιατόριο.
Περιλαμβάνονται:
 Η οδική μεταφορά από τον χώρο του σχολείου στο Βόλο και όμοια κατά την
επιστροφή.
 Όλες οι απαραίτητες οδικές μετακινήσεις (με πολυτελές λεωφορείο, το οποίο θα πληροί
όλες τις προδιαγραφές του ΚΟΚ για τη μεταφορά μαθητών).
 Επισκέψεις σύμφωνα με το πρόγραμμα του σχολείου.
 Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στα προτεινόμενα ξενοδοχεία σε τρίκλινα κατά βάση
δωμάτια για τους μαθητές, μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές.
 Δωρεάν συμμετοχή των 4 συνοδών καθηγητών.
 Τέσσερις (4) δωρεάν συμμετοχές με έκπτωση 50% για τους οικονομικά αδύναμους
μαθητές.
 Πρωινό ή ημιδιατροφή καθημερινά στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.
 Επιστροφή του ποσού σε μαθητή/τρια έως και 10 ημέρες πριν την έναρξη της
εκδρομής που για λόγους ασθένειας(νοσηλεία σε νοσοκομείο) ή ανωτέρας βίας
ματαιωθεί η συμμετοχή του/της.
 Ασφάλεια 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 9334526
INTERAMERICAN .
 Συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α .

Σημειώσεις:


ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΈΡΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΑΡΑΜΟΝΗ

 Θα δοθούν ατομικές αποδείξεις στους εκδρομείς.
 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

 Οι τιμές σε όλα τα αναφερόμενα ξενοδοχεία είναι πραγματικές,
Με εκτίμηση,
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΟΒ. 6976117511
TEL.2310251111

