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Αθηνα 1/11/22 

 3Ο ΓΕΛ ΚEΡΑΤΣΙΝΙΟΥ  
Προσφορά 5ήμερης εκδρομής στη Θεσσαλονίκη 

10-14/12 

 
Τιμή κατά άτομο στο ξενοδοχείο 

ΤΗΕ ΜΕΤ HOTEL 5*  

2χλμ από Πλατεία Αριστοτέλους  

https://www.themethotel.gr/el/  

305€   
 

Στις  παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται: 

1. Μεταφορές, περιηγήσεις και εκδρομές,  με  σύγχρονο/α κλιματιζόμενο/α υπερυψωμένο/α 

τουριστικό/ά λεωφορείο/α  το/α οποίο/α διατίθενται στο σχολείο κατ΄αποκλειστικότητα καθ’ 

όλη την διάρκεια της εκδρομής βάση του προγράμματος της προκήρυξής σας  ( διαθέτουν όλα 

τα απαιτούμενα έγγραφα καταλληλότητας βάσει της κείμενης νομοθεσίας ,ζώνες ασφαλείας, 

πυροσβεστήρες) με έμπειρους στις σχολικές εκδρομές και συνεργάσιμους τουριστικούς 

οδηγούς με άριστη γνώση του δικτύου αυτοκινητόδρομων , συμπεριλαμβανομένων βραδινών 

μετακινήσεων. 

2. Διόδια αυτοκινητοδρόμων. 

3. Τέσσερις (4) διαν/σεις  στο προτεινόμενο ξενοδοχείο  

4. Θα υπάρχει security τις βραδινές ώρες 

5. Διαμονή σε  2-κλινα και 3-κλινα/ δωμάτια οι μαθητές & σε μονόκλινα οι καθηγητές 

6. Πρωινό  στο ξενοδοχείο σε πλούσιο μπουφέ (σύνολο 4) 

7. Δείπνο καθημερινά (σύνολο 4) εντός ξενοδοχείου σε πλούσιο μπουφέ. 

 

 

8. Έμπειροs συνοδός του γραφείου μας καθόλη την διάρκεια της εκδρομής .  

9. Ξεναγήσεις βάση προγράμματος  από πιστοποιημένους ξεναγούς.  

10. Δωρεάν συμμετοχή των (4) συνοδών καθηγητών. 

11. Έξι συμμετοχές με 50% έκπτωση για ασθενέστερους οικονομικά μαθητές.  

12. Ασφάλεια ιατροφαρ/τικής περίθαλψης (επισυνάπτεται) 

13. Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης (επισυνάπτεται) 

14. Φ.Π.Α.  

15. Παρουσία γιατρού στη Θεσσαλονίκη 

16. Δύο ανοιχτά αεροπορικά  εισητήρια έκτακτης ανάγκης για την διαδρομή Θες/νικη Αθήνα 

17. Τριήμερες διαμονές για δύο άτομα για τη Λαχειοφόρο Αγορά του Συλλόγου Γονέων και 

Κηδεμόνων , το Πάσχα στην Πάρο και για ανοιχτή περίοδο σε 4* στη Λίμνη Πλαστήρα 

http://www.travelmood.gr/
https://www.themethotel.gr/el/
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18. Έκπτωση σε όλους τους συμμετέχοντες της εκδρομής 20 ευρώ για καλοκαιρινά πακέτα μας 

(21/6-31/8) στην Ίο , την Πάρο και άλλους προορισμούς 

19. Τρεις δωρεάν διανυκτερεύσεις (από 1/5-15/6 ΚΑΙ ΑΠΌ 05/9-15/10) σε όλους τους 

συμμετέχοντες της εκδρομής στην Ίο και στην Πάρο , σε κεντρικά καταλύματα με κλιματισμό , 

με μόνη προυπόθεση την καταβολή στην εταιρεία μας του κόστους των μεταφορικών εξόδων 

20. Δώρο transfer Μισής ημέρας (εντός νομού) για τη Γ λυκείου οποτεδήποτε θελήσετε 

21. Πλήρης αποδοχή των όρων της προκήρυξης 

 

 

 

ΠAΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
 

-H παραπάνω προσφορά ισχύει για 75 περίπου μαθητές  και 5 καθηγητές. 

  

Με εκτίμηση, 

Για το TRAVEL MOOD 

Σπηλιόπουλος Βασίλης  

6949370035 

http://www.travelmood.gr/

