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ΘΕΜΑ: « 5ήμερη εκδρομή της Γ΄ Λυκείου 2017 – 2018 στην Θεσσαλονίκη »
Η Γ΄ τάξη του Λυκείου μας σχεδιάζει να πραγματοποιήσει την 5ήμερη εκδρομή της στη
Θεσσαλονίκη. Θα σας παρακαλούσαμε να έχουμε την προσφορά σας έως την Δευτέρα 21 / 01 / 2018 και
ώρα 13:00 σε κλειστό φάκελο για το παρακάτω πακέτο.
1. Αναχώρηση από Σάμο αεροπορικώς ή ακτοπλοϊκώς (μέσω Καβάλας) στις 26/03/2018.
2. Επιστροφή αεροπορικώς ή ακτοπλοϊκώς στη Σάμο 30/03/2018.
3. Διαμονή τεσσάρων (4) ημερών (4 διανυκτερεύσεις) με πρωινό και ημιδιατροφή σε ξενοδοχείο της
πόλης της Θεσσαλονίκης.
4. Διάθεση πούλμαν για τις μετακινήσεις των παιδιών και των συνοδών τους κατά τη διάρκεια της
εκδρομής.
5. Αριθμός μαθητών : περίπου 70 έως 75
6. Αριθμός εκπαιδευτικών συνοδών : 4 ή 5
7. Καταβολή του 5% των χρημάτων με την επιστροφή, ως εγγύηση τήρησης των όρων της
συμφωνίας.
8. Ατομική ασφάλιση των παιδιών και των συνοδών.
9. Μετακινήσεις από και προς τα αεροδρόμια/λιμάνια εφόσον απαιτηθούν.
Ενδεικτικό πρόγραμμα εκδρομής
η
1 μέρα : Άφιξη στην Θεσσαλονίκη , τακτοποίηση στο ξενοδοχείο , περιήγηση στην πόλη της
Θεσσαλονίκης
2η μέρα : Εκδρομή στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας , επίσκεψη στην Έδεσσα
3η μέρα : Ξενάγηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης , Λευκός Πύργος , Αρχαιολογικό Μουσείο
4η μέρα : Επίσκεψη στο Σπήλαιο των Πετραλώνων
5η μέρα : Επιστροφή
ΠΡΟΣΟΧΗ : Το πρόγραμμα επισκέψεων είναι ενδεικτικό και ενδέχεται να αλλάξει ως προς τους
τόπους προορισμού ή τις ημέρες των περιηγήσεων
Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη και τα εξής :
Α. Σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης λόγω καιρού ή απεργίας ή οποιουδήποτε άλλου λόγου έξω
από τις δικές μας δυνατότητες, να φροντίσετε για την τυχόν επιπλέον διαμονή με το αντίστοιχο
κόστος.
Β. Να αναφέρετε το ξενοδοχείο καθώς και τον τύπο των δωματίων ( δίκλινα ή τρίκλινα ).
Γ. Η προσφορά σας να είναι διατυπωμένη και ως «συνολικό κόστος ανά άτομο».
Ο Διευθυντής
Ιωάννης Τζανής

