ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Στο Ηράκλειο σήμερα την 24/01/2012 οι υπογράφοντες το παρόν, αφενός η
επιχείρηση με την επωνυμία «LANDMARKS TRAVEL», που εδρεύει στην οδό
Σμύρνης, αρ. 11με αριθμο σηματος ΕΟΤ 1039 Ε 6061 00884 00, τηλ 2810 333211,
φαξ 2810 300383 – Ηράκλειο Κρήτης, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από την
Γεωργαλή Χριστίνα, καλούμενη στο εξής και χάριν συντομίας «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ» ο
οποιος πωλει το παρακατω περιγραφομενο ταξιδι, και αφετέρου του ΠΡΟΤΥΠΟΥ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ , που εδρεύει στο Ηρακλειο, με διευθύντη
τον Κο ΚΑΛΥΚΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, καλούμενος στο εξής και χάριν συντομίας
«ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ»
Συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται αμοιβαία τα ακολουθα:
Ο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ» αναλαμβάνει την υποχρέωση να διοργανώσει και να πωλήσει
το παρακατω περιγραφομενο ταξιδι, στον «ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ»,και αποδέχεται να
συμμετάσχει σ’ αυτό, βάσει των ακόλουθων όρων, των Γενικών Όρων Συμμετοχής
σε Οργανωμένο Ταξίδι του Διοργανωτή και του προγράμματος του συγκεκριμένου
οργανωμένου ταξιδιού, τα οποία συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης αυτής.
ένα οργανωμένο ταξίδι στην Θεσσαλονικη, έναντι τιμήματος διακοσια τριαντα ευρω
(230 ευρώ) ανά άτομο
Oι συνοδοί καθηγητές ταξιδεύουν δωρεάν.
ΤΙΜΕΣ:

ΤΙΜΗ: €230
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Περιλαμβάνονται
· Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηράκλειο-Πειραιάς – Ηρακλειο σε τετρακλινες εσωτερικες
καμπινες
· Λεωφορείο από Αθήνα για Θεσσαλονίκη και επιστροφή
· Μεταφορές, εκδρομές με λεωφορεία 50 θέσεων σε άριστη κατάσταση,
ελεγμένα από το ΚΤΕΟ-κλιματισμός και με οδηγούς που έχουν τις απαραίτητες
προϋποθέσεις στην διάθεση των μαθητών και κατά την διάρκεια της βραδινής
εξόδου.
· 4 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας με πρωινό,
· Ασφαλιστική και ιατρική κάλυψη κατά την διάρκεια της εκδρομής, σε περίπτωση
ασθενείας μαθητή και μεταφορά του αεροπορικώς στο Ηράκλειο αν παραστεί
ανάγκη. ( Ασφάλεια αστικής ευθύνης πάντως κάλυψης)
· Ασφαλιστική κάλυψη για την περίπτωση αφερεγγυότητας η πτώχευσης, στο
ασφαλιστήριο συμβολαίου θα αναφέρει και τον τρόπο άμεσης καταβολής των
εξόδων επαναπατρισμού (αρ.7 παρ. 1 και 2 Π.Δ. 399/1996
· Ξεναγός στους αρχαιολογικούς χώρους επίσκεψης
· Συνοδός ΙΑΤΡΟΣ
· Συνοδός ταξιδιωτικού γραφείου καθ’ oλη την διάρκεια της εκδρομής.
· φαρμακευτική κάλυψη
· ΦΠΑ
· Συνοδοί –καθηγητές δωρεάν σε μονόκλινα δωμάτια

· Ανά 21 άτομα 1 δωρεάν

·
·
·

Λεωφορείο διαθέσιμο όλο το 24ωρο.
Μεταφορές και εκδρομές στην Θεσσαλονίκη όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα
Δυνατότητα τροποποίηση του προγράμματος συμφωνά με τις επιθυμίες του
γκρουπ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Η διαμονη θα είναι στο στο ξενοδοχειο Βεργινα ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 19 ΤΗΛ : 2310516021
www.vergina-hotel.gr . Το ξενοδοχειο Βεργινα είναι Β κατηγοριας ( 3*) και εχει 255 κλινες.
Γευμα: Διαμονη είναι με πρωινο ( μπουφε)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
1η ημέρα Ηράκλειο- Θεσσαλονίκη 28/02/2012
Συγκέντρωση στο λιμάνι του Ηρακλείου. Επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση
για Πειραιά . Διανυκτέρευση εν πλώ.
2η ημέρα Ηράκλειο- Θεσσαλονίκη 29/02/2012
Άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά και επιβίβαση στο λεωφορείο. Αναχώρηση για
Θεσσαλονίκη. Ενδιαμεση σταση στο Βολο. Αναμενομενη αφιξη στην συνεχεία
θεσσαλονικη 18:00-19:00 στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια,
χρόνος ελεύθερος. Το βραδύ ομαδική διασκέδαση Διανυκτέρευση
2η ημέρα- 01/03/2012
Πρωινο στο ξενοδοχειο. Ξεναγηση στο ιστορικο κεντρο και στα αξιοθεατα της
θεσσαλονικης. Απογευμα ελευθερο. Βραδινη εξοδος. Διανυκτερευση.
3η ημέρα – 02/03/2012
Πρωινο στο ξενοδοχειο. Αναχωρηση για ολοημερη εκδρομη στην Βεργιναεδεσσα. Ξεναγηση στον αρχαιολογικο χωρο της Βεργινας και το Μουσειο.
Επισκεψη στον πανεμορφο Αγιο Νικολαο και στους καταρακτες της Εδεσσας.
Επιστροφη στην θεσσαλονικη και απογευματινη ξεκουραση. Βραδινη εξοδος.
Διανυκτερευση.
4η ημέρα 03/03/2012
Πρωινο στο ξενοδοχειο. Αναχωρηση για ολοημερη εκδρομη στην Καβαλα και
εάν ο χρονος το επιτρεπει και Ξανθη. Επιστροφη στο ξενοδοχειο . Χρονος
ελευθερος για ξεκουραση. Ομαδική νυχτερινή έξοδος. Διανυκτέρευση.
5η ημέρα Θεσσαλονίκη- Ηράκλειο 04/03/2012
Μετά το πρωινό, αναχώρηση για κατά της 11:00 για Πειραια με ενδιαμεσες
στασεις. Επιβιβαση στο πλοιο της ΑΝΕΚ και αναχωρηση για Ηρακλειο.
Διανυκτερευση εν πλω σε τετρακλινες καμπινες.
6η ημερα Ηράκλειο 05/03/2012
Άφιξη στο Ηράκλειο. Τελος εκδρομης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δυνατότητα τροποποίηση του προγράμματος συμφωνά με τις επιθυμίες
του γκρουπ,

Για την πραγματοποίηση του παραπάνω οργανωμένου ταξιδιού απαιτούνται
το λιγότερο σαραντα δυο ατομα. Σε περίπτωση που ο αριθμός αυτός δεν
συμπληρωθεί ο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ» υποχρεούται να ειδοποιήσει τον
«ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ» για πιθανή ματαίωση του ταξιδιού δεκα πεντε μέρες νωρίτερα ,
χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης.
Ο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ» εχει ασφαλισει τους μαθητες και τους καθηγητες με Ασφαλεια
επαγγελματικης και αστικης ευθυνης, με την ΑΧΑ ασφαλιστικη Αρ. 1020736.(σε
περίπτωση αφερεγγυότητας η πτώχευσης, στο ασφαλιστήριο συμβολαίου θα αναφέρει και
τον τρόπο άμεσης καταβολής των εξόδων επαναπατρισμού (αρ.7 παρ. 1 και 2 Π.Δ.
399/1996)

O «ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ» με την λήψη αντιγράφου της παρούσας πληρώνει
στον «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ» €80 ευρω ως προκαταβολη για κάθε άτομο. H προκαταβολή
αυτή επιστρέφεται σε περίπτωση που το άτομο υπέρ του οποίου δόθηκε δεν λάβει
μέρος στο ταξίδι. για λογους υγειας. Παρέχεται και η δυνατότητα στο άτομο αυτό να
εκχωρήσει την κράτηση του , αφού ενημερώσει τον διοργανωτή 5 εργάσιμες ημέρες
πριν την αναχώρηση, σε πρόσωπο που πληροί όλους τους απαιτούμενους όρους για
το οργανωμένο ταξίδι. Ο εκχωρών και ο εκδοχέας ευθύνονται αλληλεγγύως έναντι
του αντισυμβαλλομένου τους, διοργανωτή να καταβάλλουν σ’ αυτόν το τυχόν
οφειλόμενο υπόλοιπο του ποσού καθώς και τα ενδεχομένως πρόσθετα έξοδα της
εκχώρησης αυτής.
To συνολικό κόστος της εκδρομής είναι :
46 μαθητες Χ €230
μαθητες Δωρεαν 2

Δωρεάν καθηγητές
=
10,580€
(-460€ ) = €10.120

Η πληρωμή του υπόλοιπου ποσού του τιμήματος από τον «ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ»
θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
1η πληρωμή έως
2η πληρωμη εως
2η πληρωμηε εως
3η πληρωμη
4η πληρωμη

27/01/2012
31/01/2012
10/02/2012
15/02/2012
08/03/2012

το ποσο των 2000 €
το ποσο των €1500
το ποσο των 4400 €
το ποσο των 1220 €
το ποσο των €1000 εγγυηση

Ο «ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ» ως εγγυηση από τον ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ κραταει το ποσο χιλλιων
ευρω €1000. Η εγγυηση θα επιστραφει θα επιστραφει στον «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ»
08 Μαρτιου 2012 .
Σε περίπτωση που κάποιο από τα άτομα ακυρώσει τη συμμετοχή του στο ταξίδι , ο
«ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ» πρέπει να ενημερώσει το «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ» τουλάχιστον μία
εβδομάδα πριν από την αναχώρηση , σε αντίθετη περίπτωση το ποσό για το άτομο
αυτό πρέπει να αποδοθεί ολόκληρο στον «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ»
Ο καταναλωτής υποχρεούται να γνωστοποιεί γραπτώς, άνευ υπαιτίου βραδύτητας,
στο συγκεκριμένο παρέχοντα υπηρεσίες καθώς και στον διοργανωτή , κάθε ελάττωμα

κατά την εκτέλεση της συμβάσεως που διαπιστώνεται επί τόπου από αυτόν. Τυχων
φθορες στο ξενοδοχειο από μαθητες επιβαρυνει τους μαθητες. Τυχων φθορες η
απωλειες ειδων κλπ στο λεωφορειο, καραβι, ξενοδοχειο, εστιατορια χωρους
επισκεψης θα βαρυνουν τον υπαιτιο μαθητη η μαθητρια.
Ο «ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ» δύναται να διαμαρτυρηθεί στον «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ» ,
για την μη εκτέλεση της σύμβασης δεκαπέντε ημέρες από την ημερομηνία κατά την
οποία θα πραγματοποιείτο η έναρξη του οργανωμένου ταξιδιού και για την
περίπτωση της πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης δεκαπέντε ημέρες από την
επιστροφή.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το «LANDMARKS TAILOR MADE TRAVEL»
(Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ)
ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Για το ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
(Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ)

Αριθμός Ασφαλιστικού Συμβολαίου: 1020736

