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ΠΡΟΣ
Τουριστικά γραφεία

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στα τουριστικά γραφεία»
Αγαπητοί Κύριοι/Κυρίες
Η Γ΄ τάξη του Λυκείου μας σχεδιάζει να πραγματοποιήσει την πολυήμερη εκδρομή
της στη Χίο. Θα σας παρακαλούσαμε να έχουμε την προσφορά σας έως την Τρίτη
13/2/2018 σε κλειστό φάκελο στο γραφείο του Διευθυντή για το παρακάτω πακέτο.
1η ημέρα (17-3-2018)
Αναχώρηση από το λιμάνι Καρλοβάσου (ώρα 2:25) με πλοίο για Χίο. Άφιξη στο
λιμάνι της Χίου. Ξεκούραση στο ξενοδοχείο. Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ξενάγηση στα
σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης. Περίπατος για φαγητό εντός της πόλεως.
2η ημέρα (18-3-2018)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ημερήσια εκδρομή στα Μαστιχοχώρια, στο Πυργί, στα
Μεστά και στα Αρμόλια, στο κάστρο Απολυχυών, στο σπήλαιο Ολύμπιων, στα
μεσαιωνικά χωριά Ελάτα και Βέσσα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση.
3η ημέρα (19-3-2018)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ημερήσια εκδρομή στην Καλλιμασιά, στις Καρυές, στο
μοναστήρι της Νέας Μονής, στα Αυγώνυμα και στην Ανάβατο, καθώς και τη Πέτρα
του Ομήρου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η ημέρα (20-3-2018)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Περιήγηση στα αρχοντικά και στα περιβόλια εσπεριδοειδών
στον Κάμπο και στο Citros. Απογευματινή – βραδινή έξοδος.
5η ημέρα (21-3-2018)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Επίσκεψη στο Βυζαντινό Μουσείο και στο Κάστρο της
Χίου. Ελεύθεροι για ψώνια στην αγορά.
6η ημέρα (22-3-2018)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Επιβίβαση στο πλοίο από το λιμάνι της Χίου (9:25π.μ) και
επιστροφή στο Καρλόβασι.
Οι διανυχτερεύσεις είναι στην πραγματικότητα 5, συμπεριλαμβανομένης και της
πρώτης μέρας της άφιξης την 17η Μαρτίου. Η επιστροφή γίνεται την 22η Μαρτίου
στις 9:25π.μ.
Συμμετέχοντες: Μαθητές: 46, Εκπαιδευτικοί: 3

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, για τους μαθητές
δίκλινα ή τρίκλινα και μονόκλινα για τους καθηγητές. Το ξενοδοχείο να είναι άνω
των 3 αστέρων και σε μικρή απόσταση από το κέντρο της πόλης.
Γ. Η προσφορά σας να είναι διατυπωμένη ως γενικό άθροισμα των επιμέρους
δραστηριοτήτων (μεταφορικά + ξενοδοχείο + περιηγήσεις + ατομική ασφάλιση κλπ.)
καθώς και ως «συνολικό κόστος ανά άτομο». Ο ΦΠΑ να περιλαμβάνεται στην
προσφορά. Επίσης να αναφέρεται η ελάχιστη καταβολή σε περίπτωση μη συμμετοχής
μαθητή στην εκδρομή.
Δ. Καταβολή του 10% του κόστους της εκδρομής με την επιστροφή, ως εγγύηση
τήρησης των όρων της συμφωνίας.
Ε. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής να υπάρχει διαθέσιμο τουριστικό λεωφορείο
για όλες τις μετακινήσεις της εκδρομής με τα απαραίτητα έγγραφα.
ΣΤ. Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή: υποχρεωτικά που περιλαμβάνει ασφάλιση
σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας και ασφαλιστικές και λοιπές καλύψεις όπως
προβλέπεται σε κάθε εκδρομή.
Με κάθε προσφορά κατατίθεται απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι το
τουριστικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
Ο Διευθυντής
Χατζηνάκης Αλέξιος
ΠΕ 04 Φυσικός

