
Αξιüτιμο ι κý ρ ιο ι/κυ ρ ßεò τηò επιτροπÞò αξιολüγησηò,

ΠαρακÜτω θα βρεßτε την ειδικÜ διαμορφωμÝνη προσφορÜ μαò, σýμüωνα με τιò υπηρεσßεò που ζητÞσατε στπν

εκδÞλωση εγδιαüÝρογτοò σαò. η οr,οß« πÝριÝχει λýσειò και προτÜσειò για την καλýτερη εξυπηρÝΤηση Των αναγΚþν

σαò, με το καλýτερο δυνατü κüστοò.

ΚÜθε σκÝλοò τηò προσφορÜò περιÝχει ανÜλυση προßüντων Και υπηρεσιþν, με σεβασμü στην λεπτομÝρεια και την

ευκολüτερη κατανüηση απü την επιτροπÞ, πÜντα μÝσα σòα πλαßσια τηò κεßμενηò νομοθεσßαò αΜÜ Και στιò προ

απαιτοýμενεò απü την επιτροπÞ σαò, υπηρεσßεò,

Σε κÜθε περßπτωση το τμÞμα που ασχολεßται με το κομμÜτι του σχολικοý τουρισμοý, βρßσκεταΙ σΤην δΙÜθεση σαò

για οποιαδÞποτε διευκρßνιση Þ αποσαφÞνιση των προσφερüμενων υπηρεσιþν.

ΠαρακÜτω θα βρεßτε τιò υπηρεσßεò που περý,αμβÜνει η προσφορÜ μαò και στην συνÝχεια τιò επιλογÝò σε προßüντα,

στον τιμοκατÜλογο που ακολουθεß,

Παρεγüμενεò Υπηρεσßεò

ο ΜεταÞορÜ _ ΠεριηγÞσειò με πολυτελÝò διþροφο λεωÞορεßο, Þ 2 πενηντÜρια λεωφορεßα ελεγμÝνα σýμφωνα με

τουò ευρωπαßκοýò νüμουò για την πραγματοποßηση του προγρÜμματοò και τιò μετακινÞσειò που θα συμòωνηθοýν

με την ÝπιτροπÞ τηò εκδρüμÞò, Η εταιρεßα μαò διαθÝτει πολυτελÞ ιδιüκτητα λεωφορεßα ελεγμÝνα σýμÞωνα με την

γÝα ΕυρωπαßκÞ οδηγßα,'δßýονταò ιδιαßτερη Ýμφαση στην ασÞÜλεια των εκδρομÝων-μαθηΤþν. ΕΠßσηò δΙαθÝΤΟυμε

τουò πλÝογ Ýμπειρουò οδηγοýò οι οποßοι εßναι πολý καλοß γνþστεò των Ευρωπαßκþν δρüμων ΚαΙ Των ΙδΙαßΤερα

υψηλþν απαιτÞσεων μιαò σχολικÞò εκδρομÞò.

ο ¸μπειροò συνοδüò/ξεναγüò καθ' üλη την διÜρκεια τηò εκδρομÞò, Η εταιρεßα μαò συνεργÜζεται κÜθε χρüνο με

επιλεγμÝγουò ξεναγοýò - συνοδοýò πÜντα με κρπÞριο τιò πλοýσιεò γνþσειò τουò και την εξυπηρÝΤηση Των σΧΟλεßων

πελατþγ μαò , κÜτι που καταδεικνýουν και οι ευχαριστÞριεò επιστολÝò των λυκεßων που ταξßδειl,tαν μαζß μαò Τα

τελευταßα χρüνια,

ο 'Εμπειροò διπλωματοýχοò ξεναγüò για τουò χþρουò που θα συμφωνηθοýν απü κοινοý με τον αρχηγü τηò

εκδρομÞò καιτο γραÞεßο μαò.

ι ΔιαμονÞ στο ξενοδοχεßο τηò επιλογÞò σαò τρßκλινα κατÜ βÜση δωμÜτια για τουò μαθητÝò και μονüκλινα για τουò

συνοδοýò καθηγητÝò. (4 διανυκτερεýσειò στο ΒελιγρÜδι- 1διανυκτÝρευση Σüφια)

ο ΟμαδικÞ ταξιδιωτικÞ ασφÜλιση καθþò και ασφÜλιση αστικÞò ευθýνηò tour ορεταtοτ/διοργανωτÞ. (Ισχýει για

üλουò τουò συμμετÝχοντ κα

ασΦαλιστικÞ εταιρßα).
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1Ο ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δη μιουργßα προσφορÜ ò ººΙ ºº/ º9

ο Πρüσθετη ασφÜλιση κÜλυψη εξüδων σε περßπτωση ατυχÞματοò Þ ασθÝνειαò,

Ο ΣυγΚεκριμÝνοò συνεργÜτηò μαò, ειδικÜ επιφορτισμÝνοò με την εποπτεßα των αγαγκþγ σαò, για
οργÜνωση των παρεχüμενων υπηρεσιþν απü την υπογραφÞ του συμβολαßου τηò εκδρομÞò
διεκπεραßωση τηò.

ο Πρωινü καθημερινÜ στο ξενοδοχεßο και Ýνα γεýμα εξτρÞ

ο ΔωρεÜν συμμετοχÞ των συνοδþν εκπαιδευτικþν και ενüò μαθητÞ.

την αρτιüτερη
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