ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ: Διευθυντή Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου
ΘΕΜΑ: Υποβολή προσφοράς για την πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή 50 μαθητών και 5
συνοδών καθηγητών στην Ξάνθη από την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 έως την Κυριακή 29
Απριλίου 2018.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2018

Αξιότιμε κύριε Ραφτάκη,

Πρακτορείο Γενικού Τουρισμού
Ηγ.Γαβριήλ 36, Ρέθυμνο, τηλ.2831030090 – fax.2831030091
E-mail: smartours.rethimno@gmail.com

Αναφορικά με την προγραμματισμένη πολυήμερη εκδρομή που πρόκειται να πραγματοποιήσει το σχολείο σας
στην Ξάνθη, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας υποβάλλουμε την προσφορά του γραφείου μας η οποία
περιλαμβάνει τα εξής:

ΞΑΝΘΗ 25/04/2018 – 29/04/2018 (4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ)


Σύγχρονο πιστοποιημένο τουριστικό λεωφορείο που πληροί όλες τις προδιαγραφές περί σχολικών
εκδρομών και όλες τις από το νόμο απαραίτητες καλύψεις συμπεριλαμβανομένης της Ασφάλισης
Ευθύνης Διοργανωτή:
 Για όλες τις μετακινήσεις από και προς τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Θεσσαλονίκης.
 Για όλες τις εκδρομές, περιηγήσεις, επισκέψεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της
εκδρομής όπως αυτό αποτυπώνεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του σχολείου.



Αεροπορικά εισιτήρια με την εταιρεία AEGEAN στην πρώτη διαδρομή και με την εταιρεία ELLINAIR
στην δεύτερη διαδρομή (επιστροφή) με απευθείας πτήσεις με τα εξής χαρακτηριστικά:






ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΖΕΥΓΟΣ ΠΟΛΕΩΝ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ – ΑΦΙΞΗ

25/04/2018

ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

19.15 – 20.25

29/04/2018

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ

18.30 – 19.45

Μία (1) δωρεάν αποσκευή βάρους έως 20kg & 1 χειραποσκευή ανά επιβάτη (διαστάσεων
55x40x20cm και βάρους έως 8kg)
Πέντε (5) δωρεάν συμμετοχές για τους συνοδούς καθηγητές.
Πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη για την περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος μαθητή ή συνοδού
καθηγητή.
Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις με πρωινό ή ημιδιατροφή σε πολυτελή ξενοδοχεία της Ξάνθης. Η
Διαμονή θα πραγματοποιηθεί σε τετράκλινα, τρίκλινα και δίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα
για τους συνοδούς καθηγητές. Τα ξενοδοχεία που περιλαμβάνονται στην προσφορά μας είναι τα εξής:

HOTEL Z PALACE
5*
HOTEL NESTOS 3*
HOTEL
XANTHIPPION 2*
(ΠΟΛΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟ)

ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ

ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

315€ / μαθητή – 15.750€ Συνολικά

260€ / μαθητή – 13.000€
Συνολικά

315€ / μαθητή –15.750€ Συνολικά

287€ / μαθητή – 14.350€
Συνολικά

335€ / μαθητή -16.750€ Συνολικά

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ




Εισιτήρια εισόδου σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται.

Πρακτορείο Γενικού Τουρισμού
Ηγ.Γαβριήλ 36, Ρέθυμνο, τηλ.2831030090 – fax.2831030091
E-mail: smartours.rethimno@gmail.com



Φόρος διαμονής ο οποίος καταβάλλεται από τους διαμένοντες στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου κατά την
άφιξη τους και αντιστοιχεί σε 4€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση και για το ξενοδοχείο «Z PALACE 5*» και
1,50€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση για το ξενοδοχείο «NESTOS 3*».

Η προσφορά ισχύει για ελάχιστη συμμετοχή 55 ατόμων, σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να
κοστολογηθεί εκ νέου.
Σε περίπτωση ανάθεσης του έργου στο πρακτορείο μας, στην σχετική σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ
μας, αποδεχόμαστε να περιλαμβάνεται ποινική ρήτρα για την περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου από
πλευράς μας (εγγυητική επιστολή με ποσό που θα καθορίσει το σχολείο).
Αναφορικά με την περίπτωση μη διεξαγωγής της εκδρομής τις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω
ανωτέρας βίας είτε μετατίθεται χρονικά η πραγματοποίηση της, σε συνεννόηση πάντα με το σχολείο είτε
επιστρέφεται το ποσό που έχει ήδη καταβληθεί στους συμμετέχοντες.
Σας ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε να έχουμε μία πολύ καλή συνεργασία!

Με εκτίμηση,
Διαμαντάκη Ανατολή
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