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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σε εφαρμογή της Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (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 Β΄ Τάξης στην Αθήνα, στο ταξιδιωτικό γραφείο VAI TRAVEL, κρίνοντας την προσφορά αυτή ως την πλέον συμφέρουσα οικονομικά σε σχέση με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Στη διεύθυνση του σχολείου κατατέθηκαν κλειστές προσφορές από 2 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 Τετάρτη 06/03/2019 και ώρα 12:00, οπότε και θα
πρέπει να έχουν υποβληθεί στο γραφείο της Διεύθυνσης του σχολείου.

Η Διευθύντρια

Μαρία Γ. Πατραμάνη

LANDMARKS TRAVEL ΣΜΥΡΝΗΣ 11, ΗΡΑΚΛΕΙΟ. ΤΗ
2810333211-2810333811 WWW.LANDMARKS.COM

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 2019
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
04/04/2019-08/04/2019
ΤΙΜΕΣ :

1. Athens Zafolia Hotel 4*
Λεωφ. Αλεξάνδρας 87-89, Αθήνα 114 74
21 0644 9002
http://www.athenszafoliahotel.gr/
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ (µαθητή) €198 µε ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ
Σύνολο: €198 Χ 78 (-3 ∆ΩΡΕΑΝ) ΜΑΘΗΤΕΣ = € 14.850

Περιλαµβάνονται:
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά και επιστροφή στο Ηράκλειο µε Minoan Lines, σε
τετράκλινες εσωτερικές καµπίνες για τους µαθητές και δίκλινες για τους συνοδούς καθηγητές.
Λιµενικά τέλη.
ΦΠΑ
∆ύο (2) διανυκτερεύσεις στην Αθήνα σε ξενοδοχείο 4* µε ηµιδιατροφή, σε τρίκλινα δωµάτια
(δίκλινα µε προσθήκη extra bed ) για τους µαθητές και µονόκλινα για τους συνοδούς
καθηγητές.
Λεωφορεία θα είναι διαθέσιµα καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδροµής. Θα πρέπει να είναι
ελεγµένο από το ΚΤΕΟ, να έχει έγγραφα καταλληλότητας, ελαστικά σε καλή κατάσταση,
καθώς και να πληροί όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας για τη µετακίνηση µαθητών.
Ιατρική - φαρµακευτική υποστήριξη, επιβάρυνση για Συνοδό Γιατρό +5 € ανά µαθητή
Ασφάλεια συµµετεχόντων: α) Γενικής αστικής ευθύνης β) Ατυχήµατος συνοδού ή µαθητή.
Επιστροφή του ποσού συµµετοχής σε µαθητή, στην περίπτωση - που για λόγους ανωτέρας βίας
ή ασθένειας - µαταιωθεί η συµµετοχή του στην εκδροµή.
Αντιµετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγµατοποιηθεί η εκδροµή στις προβλεπόµενες
ηµεροµηνίες λόγω ανωτέρας βίας (απεργία, κακοκαιρία κ.τ.λ).
Αποδοχή από µέρος του πρακτορείου ποινικής ρήτρας, σε περίπτωση αθέτησης των όρων του
συµβολαίου (εγγυητική επιστολή) µε χρηµατικό ποσό που θα καθοριστεί από το σχολείο.
Πέντε συνοδοί καθηγητές δωρεάν.
3 µαθητές δωρεάν στις 78 συµµετοχές, σε αναλογία ανά 26 συµµετοχές 1 µαθητής δωρεάν.
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•
•

ΦΟΡΟΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ δεν περιλαµβάνετε

Σύμφωνα με το 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.

µε εκτίµηση
Γεωργαλή Χριστίνα
Landmarks Travel
ΣΜΥΡΝΗΣ 11, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
2810333211 -2810333811 ( 6932601613
www.landmarks.com
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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

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : 04/03/19
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η µέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΠΕΙΡΑΙΑ
Συγκέντρωση στον επιβατικό σταθµό στο λιµάνι του Ηρακλείου. Επιβίβαση στο πλοίο,
τακτοποίηση στις καµπίνες και αναχώρηση για τον Πειραιά. ∆ιανυκτέρευση εν πλω.
2η µέρα: ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΘΗΝΑ
Άφιξη στον Πειραιά, επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για εκπαιδευτική
εκδροµή. ( ορίζει το σχολείο) Μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωµάτια και
διανυκτέρευση.
3η µέρα: ΑΘΗΝΑ
Αναχώρηση από το ξενοδοχείο πραγµατοποίηση επισκέψεων σύµφωνα µε το
πρόγραµµα του σχολείου ∆ιανυκτέρευση.
4η µέρα: ΑΘΗΝΑ – ΠΕΙΡΑΙΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Μετά το πρωινό Αναχώρηση από το ξενοδοχείο πραγµατοποίηση επισκέψεων σύµφωνα
µε το πρόγραµµα του σχολείου .µεταφορά στον Πειραιά και αναχώρηση για Ηράκλειο.
5η µέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Νωρίς το πρωί άφιξη στο λιµάνι του Ηρακλείου.

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ΑΤΟΜΟ:
189€ ΖΑFOLIA HOTEL 4* ME ΠΡΩΙΝΟ & ∆ΕΙΠΝΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ: ( Θα πληρώσουν όσα άτοµα ταξιδεύσουν εκτός των FREE
µαθητών και καθηγητών )

189€ Χ 80=15.120€

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

Περιλαµβάνονται:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΠΕΙΡΑΙΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ σε τετράκλινες
εσωτερικές καµπίνες µε τουαλέτα και ντους ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
∆ίκλινες εσωτερικές καµπίνες για τους συνοδούς - καθηγητές (∆ώρο δείπνο
στο πλοίο για τους συνοδούς)
∆ΥΟ (2) διανυκτερεύσεις µε πρωινό και δείπνο.
Τρίκλινα για τους µαθητές ( στο ξενοδοχείο ).
Μονόκλινα για τους συνοδούς.
2 Τουριστικά λεωφορεία ( δεν σας χωράει διώροφο ) που θα είναι στη
διάθεση των µαθητών σε όλη τη διάρκεια της εκδροµής για όλες τις µετακινήσεις
τους. Τα λεωφορεία διαθέτουν όλες τις προβλεπόµενες από την κείµενη
νοµοθεσία προδιαγραφές ( ελεγµένες από τα ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας
οχήµατος, επαγγελµατική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως
κλιµατιζόµενα, νέα στην κυκλοφορία κ.λ.π.) καθώς πληρούν όλες τις
προϋποθέσεις ασφάλειας για µετακίνηση µαθητών ( ζώνες ασφαλείας, έµπειροι
οδηγοί κ.λ.π.)
Πούλµαν για τη νυχτερινή σας διασκέδαση.
ΞΕΝΑΓΟΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Ατοµική ασφάλεια, σε περίπτωση ατυχήµατος ή ασθενείας µαθητή ή συνοδού
καθηγητή όπως ορίζει η κείµενη νοµοθεσία.
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.)
Επιστροφή του ποσού συµµετοχής στην εκδροµή σε µαθητή που για λόγους
ανωτέρας βίας ή ασθένειας – µαταιωθεί η συµµετοχή του στην εκδροµή.
5 FREE συνοδών καθηγητών.
3 FREE µαθητών.
Φ.Π.Α.

Σηµείωση:
Το πρόγραµµα θα τροποποιηθεί σύµφωνα µε τις ανάγκες του σχολείου σε
συνεννόηση µε τους υπεύθυνους καθηγητές.
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