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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σε εφαρµογή της Υ.Α. 33120/Γ∆4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681 τ.Β΄/6-3-2017), όπως ισχύει σήµερα,
ανακοινώνεται ότι το Πειραµατικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου ανέθεσε τη διοργάνωση τριήµερης εκπαιδευτικής εκδροµής µαθητών της Α΄ Τάξης στα Χανιά, στο ταξιδιωτικό γραφείο
VAI TRAVEL, για την προσφορά του στα 96€, µε τα έξοδα 6 µαθητών δωρεάν, µε παραµονή
στο ΙΟLIDA ΒΕΑCH HOTEL 5* µε πρωινό και δείπνο (σε δίχωρα δωµάτια 35-40 m2 µε 4
κανονικά κρεβάτια), κρίνοντας την προσφορά αυτή απόλυτα σύµφωνη µε τους όρους της
προκήρυξης και την πλέον συµφέρουσα οικονοµικά σε σχέση µε την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών.
Στη διεύθυνση του σχολείου κατατέθηκαν κλειστές προσφορές από 4 ταξιδιωτικά γραφεία, οι
οποίες και δηµοσιοποιούνται συνηµµένως.
Υπενθυµίζεται ότι, βάσει της παρ.2 του άρθρου 13 της προαναφερθείσας Υ.Α., η προθεσµία
για πιθανές ενστάσεις λήγει την Τρίτη 26/03/2019 και ώρα 09:00, οπότε και θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στο γραφείο της ∆ιεύθυνσης του σχολείου.

Η ∆ιευθύντρια

Μαρία Γ. Πατραµάνη

Γραφείο γενικού τουρισμού
Χάνδακος 10 Ηράκλειο – Κρήτης τ.κ 71202
Τηλ. 2810 288514, 288413, 286693, 243869
Fax : 2810281192, 2810 245169
e-mails: info@vaitravel.gr
vaitravel@yahoo.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΧΑΝΙΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:29/03/19

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ :
95€ ΑSTERION HOTEL 5* ME ΠΡΩΙΝΟ & ΔΕΙΠΝΟ (Διαμονή σε τρίκλινα

και τετράκλινα κατά βάση δωμάτια για τους μαθητές σε σουίτες
των 2 υπνοδωματίων( 45 m2 ) ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΡΑΝΤΖΟΥ)
------------------------------------------------------------------------------------97€ GALINI SEA VIEW HOTEL 5* ME ΠΡΩΙΝΟ & ΔΕΙΠΝΟ
------------------------------------------------------------------------------------96€ ΙΟLIDA ΒΕΑCH HOTEL 5* ME ΠΡΩΙΝΟ & ΔΕΙΠΝΟ (ΣΕ ΔΙΧΩΡΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
ΜΕ 4 ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ 35-40 m2)
-------------------------------------------------------------------------------------

Περιλαμβάνονται:
 2 διανυκτερεύσεις σε 3κλινα δωμάτια σε ξενοδοχείο επιλογής σας.
 Μονόκλινα δωμάτια για τους καθηγητές.
 Πρωινό & δείπνο καθημερινά στο ξενοδοχείο (BUFFET).
 Τουριστικό λεωφορείο με κλιματισμό το οποίο θα είναι διαθέσιμο στους μαθητές
σε όλη την διάρκεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης και για κάθε δραστηριότητα
τους. Το λεωφορείο διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία
προδιαγραφές καθώς και όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας για τη μετακίνηση των
μαθητών (ζώνες ασφαλείας, έμπειροι οδηγοί κ.λ.π.)
 Πούλμαν για την νυχτερινή σας διασκέδαση.
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
 Ατομική ασφάλεια όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία καθώς και πρόσθετη
ασφάλεια σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας μαθητή ή συνοδού καθηγητή
 Συνοδός ιατρός καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής.
 Ξεναγός
 Δωρεάν συμμετοχή 4 συνοδών καθηγητών.
 6 FREE μαθητών

Γραφείο γενικού τουρισμού
Χάνδακος 10 Ηράκλειο – Κρήτης τ.κ 71202
Τηλ. 2810 288514, 288413, 286693, 243869
Fax : 2810281192, 2810 245169
e-mails: info@vaitravel.gr
vaitravel@yahoo.gr







Ενημερωτικά έντυπα.
Οι χώροι που θα επιλεγούν για εστίαση και ψυχαγωγία θα διαθέτουν νόμιμη άδεια
και να πληρούν τους όρους ασφάλειας και υγιεινής.
Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή μαθητή σε περίπτωση που για
λόγους ανωτέρας βίας ή ασθενείας - ματαιωθεί η συμμετοχή του στην εκδρομή.
Ποινική ρήτρα σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου (το ποσό
ορίζεται από το σχολείο).
Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή λόγω
ανωτέρας βίας (καιρικές συνθήκες, εκλογές κ.λ.π.)
Φ.Π.Α.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

FERIAS TRAVEL Λ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 176
Γραφείο Γενικού Τουρισμού T: ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ +302810 334277

www.feriastravel.gr

Ηράκλειο 20/03/2019

Προς: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Υπόψιν: Διευθύντριας Πατραμάνη Μαρίας

Με αφορμή την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκπαιδευτική σας επίσκεψη στα Χανιά,
εξήντα έξι (66) μαθητών , τεσσάρων (4) συνοδών/καθηγητών για την περίοδο 29/03 31/03/2019, σας παραθέτουμε παρακάτω την οικονομική μας προσφορά .

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ξενοδοχείο με Επιβεβαιωμένη Διαθεσιμότητα
1. ΙΟLIDA BEACH 5***** DE LUXE www.iolidabeach.gr ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΙΟLIDA BEACH 5***** DE LUXE

Τιμή κατά άτομο με ημιδιατροφή

Τιμή ανά άτομο : 88€
(4 μαθητές δωρεάν )
Συνολική τιμή:
88€ Χ 62 άτομα = 5456,00€
με Ημιδιατροφή (πρωινό + δείπνο )
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2. ASTERION HOTEL 5***** www.asterionhotel.com ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ

ASTERION HOTEL 5*****

Τιμή κατά άτομο με ημιδιατροφή

Τιμή ανά άτομο : 92€
(4 μαθητές δωρεάν )
Συνολική τιμή:
92€ Χ 62 άτομα = 5704,00€
με Ημιδιατροφή (πρωινό + δείπνο )

3. GALINI SEA VIEW HOTEL 5***** https://www.galinihotels.gr ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ,
ΧΑΝΙΩΝ

GALINI SEA VIEW HOTEL 5*****

Τιμή κατά άτομο με ημιδιατροφή

Τιμή ανά άτομο : 88€
(4 μαθητές δωρεάν )
Συνολική τιμή:
[3]
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88€ Χ 62 άτομα = 5456,00€
με Ημιδιατροφή (πρωινό + δείπνο )

Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνεται:
Πολυτελή πούλμαν καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής , ελεγμένο από το ΚΤΕΟ ,
με έγγραφα καταλληλόλητας, ελαστικά σε καλή κατάσταση και πληρώντας όλες τις
προϋποθέσεις ασφαλείας για την μετακίνηση των μαθητών.
Δύο (2) διανυκτερεύσεις στα Χανιά σε ξενοδοχείο 5 αστέρων σε ασφαλή περιοχή ,
με ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ, σε τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα δωμάτια
για τους συνοδούς καθηγητές (Σημείωση: η ημιδιατροφή περιλαμβάνει πρωινό και
βραδινό)
Συνοδός γραφείου καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
Συνοδός ιατρός καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
Ξεναγός για ξενάγηση σε δυο τοποθεσίες.
04 FREE συμμετοχές για τους συνοδούς/καθηγητές
Φ.Π.Α.
Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης .
Στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνεται:
Έξτρα Γεύματα, ποτά, αναψυκτικά
Είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους
Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό
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Δημοτικός φόρος: Σύμφωνα με τον νόμο 4389/2016, ΦΕΚ Α 94-2016, άρθρο
53 επιβάλλεται φόρος διαμονής υπέρ του δημοσίου στις
Ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις από 1/1/2018.Ο φόρος διαμονής
επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση (ανά διανυκτέρευση) και σύμφωνα με την
αξιολόγηση από τον ΕΟΤ, θα είναι αντίστοιχος με τα αστέρια του
καταλύματός και πληρωτέος στο κατάλυμα. Για ξενοδοχεία 5*, 4,00 € ανά
δωμάτιο τη βραδιά.
Σημείωση:
1. Η τιμή είναι υπολογισμένη για 62 πληρωτέα άτομα
2. Καταλυτική ημερομηνία επιβεβαίωσης/κράτησης στο ξενοδοχείο ορίστηκε η 21η
Μαρτίου 2019 με ανάθεση της εκδρομή σας στο γραφείο μας
3. Αποστολή ονομάτων δωματίων το αργότερο 10 μέρες πριν την αναχώρηση του
γκρουπ.
4. Πρόγραμμα σύμφωνα με την προκήρυξη που μπορεί να διαφοροποιηθεί σε
συνεννόηση με τους διδασκάλους πριν την αναχώρηση του γκρουπ.
Η παραπάνω τιμή είναι προσφορά, κρατήσεις γίνονται μόνο με ανάθεση της εκδρομής
στο γραφείο μας και με προκαταβολή.

Για περισσότερες πληροφορίες στο γραφείο μας FERIAS TRAVEL 2810334277
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων

Υπεύθυνη Εκδρομών
Νεονάκη Ρίτσα
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ΠΡΟΣ: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΘΕΜΑ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Αξιότιμοι Κύριοι. Είναι χαρά μας να συμμετέχουμε στο διαγωνισμό για την
εκπαιδευτική εκδρομή του σχολείου σας στα Χανιά.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ . 29/03/19 με 31/03/19
ΑΤΟΜΑ. 66 μαθητές και 4 συνοδοί καθηγητές.
Τιμή με 2ωροφο πούλμαν.
HOTEL GALINI SEA VIEW 5* DELUXE www.galinihotels.com (με πρωινό & δείπνο σε
μπουφέ)Tιμή ατόμου €93.Συνολο μαθητ. 63Χ€93=€5.859
HOTEL ASTERIOΝ 5* www.asterion-hotel-chania.gr (με πρωινό & δείπνο σε
μπουφέ)Τιμή ατόμου €95.Σύνολο μαθητ.63Χ €95=€5.985

Τιμή με (2) δύο πούλμαν.
HOTEL GALINI SEA VIEW 5* DELUXE www.galinihotels.com (με πρωινό & δείπνο σε
μπουφέ)Tιμή ατόμου €91.Συνολο μαθητ. 63Χ€91=€5.733
HOTEL ASTERIOΝ 5* www.asterion-hotel-chania.gr (με πρωινό & δείπνο σε
μπουφέ)Τιμή ατόμου €93.Σύνολο μαθητ.63Χ €93=€5.859

Περιλαμβάνονται.







(2 ) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας σε δωμάτια δίκλινα- τρίκλινατετράκλινα για τους μαθητές και μονόκλινα για συνοδούς καθηγητές με πλούσιο
πρωινό & δείπνο σε μπουφέ.
Εκδρομές - μεταφορές & βραδυνές μετακινήσεις συμφωνα με το προγραμμα.
Τουριστικά λεωφορεία υπερυψωμένα , με κλιματισμό τα οποία θα είναι διαθέσιμα
στους μαθητές σ΄ολη τη διαρκεια της εκδρομής.Τα λεωφορεία διαθέτουν ολες τις
προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (ελεγμένα από ΚΤΕΟ,είναι
εφοδιασμένα με τα απαιτούμενα έγγραφα καταλληλότητας οχήματος,την
επαγγελματική άδεια οδήγησης,ελαστικά σε καλή κατάσταση,πλήρως κλιματιζόμενα
κλπ.)καθως κ΄πληρούν ολες τις προϋποθέσεις ασφάλειας για τη μετακίνηση μαθητών.
Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία,καθώς και πρόσθετη
ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή και
μεταφορά του αν παραστεί ανάγκη.
TERRA SANTA TRAVEL KOKKINI XANI TEL.2810390912 – 6946082751 FAX.2810761400
info@terrasantatravel.gr, www.terrasantatravel.gr

email











Extra ασφάλεια ασθένειας – ατυχήματος (7296145 INTERAMERIKAN)
Επίσημος ξεναγός σε δυο τοποθεσίες.
Ιατρός καθ΄ολη τη διάρκεια της εκδρομής
ΦΠΑ
Αντιμετώπιση περίπτωσης μη πραγματοποίησης της εκδρομής,λόγω ανωτέρας βίας
(καιρικές συνθήκες κ.τ.λ.)
Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή σε μαθητή που για λόγους ανωτέρας
βίας ή ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του στην εκδρομή
Συνοδοί καθηγητές (4 ) Δωρεάν σε Μονόκλινα δωμάτια.
Τρείς ( 3 ) μαθητές δωρεάν (στους 66)
Ατομικές αποδείξεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ.



Σε περίπτωση ανάθεσης στο γραφείο μας θα σας χορηγηθούν εγγραφη βεβαίωση του
ξενοδοχείου για την κράτηση του Σχολείου σας.
Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος Διαμονής στα ξενοδοχεία ο οποιος καταβάλεται κατά την
αφιξη.

Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση,είμαστε στη διάθεση σας.

Με εκτίμηση
Παγωμενου Βουλα
Terra Santa Travel
www.terrasanta travel.gr

TERRA SANTA TRAVEL KOKKINI XANI TEL.2810390912 – 6946082751 FAX.2810761400
info@terrasantatravel.gr, www.terrasantatravel.gr

email

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΝΑΡΟΥ 31 ΤΚ. 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛ.2810 341862 & 282112 FAX. 2810 282222 www.travelhall.gr e-mail: info@travelhall.gr

Προσφορά Εκπαιδευτικής Εκδρομής
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΧΑΝΙΑ 29/03- 31/03/2019
Το πρόγραμμα εκδρομής θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις και σε συνεργασία με το σχολείο .
Οι παρακάτω τιμές είναι υπολογισμένες με δύο πολυτελή λεωφορεία 5***** -50 θέσεων . Διόρωφα λεωφορεία
για την περίοδο της εκδρομής σας στην Περιοχή Ηρακλείου δεν διαθέτουν τις προδιαγραφές που απαιτεί το
σχολείο σας.

GALINI SEA VIEW 5*****De Lux www.galinihotels.gr ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΝΙΩΝ
Tιμή ανα άτομο 100€ (63 ατομα * 100€=6300€)
σε ημιδιατροφή (πρωινό και Δείπνο)

ΙΟLIDA BEACH 5***** DE LUX www.iolidabeach.gr ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΝΙΩΝ
Tιμή ανά άτομο 102€ (63 ατομα *102€=6426€) με Ημιδιατροφή πρωινό + Δείπνο

Kydon The Heart City Hotel XΑΝΙΑ 4****
Tιµή ανά άτοµο 116€ (63 ατοµα * 116€=7308€) µε πρωινό

Civitel Akali Hotel www.akali-hotel.gr
Tιµή ανα άτοµο 112€ (63 ατοµα *112 €=7056€) µε πρωινό .

Περιλαµβάνονται:
Πρόγραµµα επισκέψεων και εκδροµών µε πολυτελές τουριστικό πούλµαν µε ευγενείς και
συνεργάσιµους οδηγούς.
∆ύο ∆ιανυκτερεύσεις στα προτεινόµενα ξενοδοχεία µε πρωινό η ∆είπνο. ∆ιαµονή σε Τρίκλινα
δωµάτια για τους Μαθητές.
Συνοδοί καθηγητές δωρεάν σε Μονόκλινα δωµάτια.
Τρείς (3) µαθητές δωρεάν .
Επίσηµος ΙΑΤΡΟΣ µε φαρµακευτική τσάντα που θα συνοδεύει όλη την διάρκεια της εκδροµής.
Επίσηµος ξεναγός για ξενάγηση σε δύο τοποθεσίες που θα ζητηθούν.
Αποδοχή ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης οποιονδήποτε όρου του συµβολαίου.
ΦΠΑ
Ασφάλεια Αστικής επαγγελµατικής ευθύνης σύµφωνα µε τον κανονισµό του Υπουργείου Παιδείας,
και επιπλέον Ιατροφαρµακευτική κάλυψη από ατύχηµα και ασθένεια. Αριθµός συµβολαίου P
2301006387 εταιρεία AIG.
Πρόβλεψη διαχείρισης σε περίπτωση που η εκδροµή δεν πραγµατοποιηθεί τις προβλεπόµενες
ηµεροµηνίες.
Επιστροφή χρηµάτων σε µαθητή που θα ακυρώσει για σοβαρό προσωπικό λόγο.
∆εν περιλαµβάνεται ο φόρος ∆ιαµονής του 2019 τον οποίο πληρώνεται στα ξενοδοχεία .
Είµαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πηροφορία ή διευκρίνηση διάθεση σας.

Με εκτίµηση.

BΙΛΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

