
Προς: ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
 Θέμα  :  Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  εκπαιδευτική

εκδρομή του Μουσικού Σχολείου Ρεθύμνου στην Αθήνα (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

ΑΘΗΝΑ 31/3/22 – 2/4/22
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

 Αεροπορικά εισιτήρια ή ακτοπλοϊκά εισιτήρια
 31/3/22 GQ251,  ΧΑΝΙΑ 08:15- 09:15 ΑΘΗΝΑ
2/4/22 GQ214, AΘΗΝΑ 16:45 – 17:35 HΡΑΚΛΕΙΟ

 Μεταφορές με σύγχρονα πιστοποιημένα λεωφορεία από το σχολείο για το αεροδρόμιο 
και αντίστροφα 

 2 νύχτες στο ξενοδοχείο Hotel Boss Boutique Athens 5***** τρίκλινα για τους μαθητές 
και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές, σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά 
πρωτόκολλα

 Πρωινό καθημερινά
 Μετακινήσεις με λεωφορείο στις ημερήσιες εκδρομές καθημερινά πληρούν τις 

προδιαγραφές της Ελληνικής Νομοθεσίας περί σχολικών εκδρομών όπως το ορίζει η 
νομοθεσία 

  Για την εγγυητική επιστολή καθορίζεται το 10% ή ότι άλλο συμφωνηθεί κατόπιν 
συνεννόησης

 Η εξόφληση γίνεται 5 ήμερες εργάσιμες μετά την επιστροφή του γκρουπ 
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης για τους μαθητές και τους συνόδους τους (ΑLLIANZ A14-

545567)
 Πρόσθετη ασφάλεια ατυχήματος (AXA 2002624) για τους μαθητές και τους συνόδους 

τους
 Σε κάθε μαθητή εκδίδουμε ατομική ΑΠΥ (απόδειξη παροχής υπηρεσιών) για κάθε 

φορολογική χρήση.
  Επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά που ορίζει η Ελληνική νομοθεσία 

για τις σχολικές εκδρομές και την μεταφορά μαθητών (ασφαλιστικές καλύψεις, 
βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου,
υπεύθυνη δήλωση για ειδικό σήμα λειτουργίας).

 Δωρεάν συνοδοί – καθηγητές
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ  :  

 Ο φόρος διαμονής δεν συμπεριλαμβάνεται και θα καταβληθεί επιπλέον στα ξενοδοχεία 

Σύμφωνα με το νόμο 4389/2016, ΦΕΚ Α 94-2016, άρθρο 53 επιβάλλεται φόρος διαμονής υπέρ του δημοσίου
στις Ελληνικές  τουριστικές επιχειρήσεις από 1/1/2018.

Ο φόρος διαμονής επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση (ανά διανυκτέρευση) και σύμφωνα με την αξιολόγηση από
τον ΕΟΤ, θα είναι αντίστοιχος με τα  αστέρια του καταλύματός και πληρωτέος στο κατάλυμα.

Για ξενοδοχεία ( 3*) ο φόρος είναι 1,50 € ανά δωμάτιο τη βραδιά.

Για ξενοδοχεία ( 4*) ο φόρος είναι 3,00 € ανά δωμάτιο τη βραδιά.

Για ξενοδοχεία ( 5*) ο φόρος είναι 4,00 € ανά δωμάτιο τη βραδιά 
 Είσοδοι σε μουσεία, πάρκα, ιστορικούς χώρους, ζωολογικό κήπο και όπου αλλού απαιτούνται
 Φιλοδωρήματα / αχθοφορικά κτλ
 ασφάλεια για Covid-19 τιμή 15€ ( ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΧΤΡΑ ) το άτομο ανάλογα το πακέτο που θα επιλέξετε 

υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις στο αντίστοιχο πακέτο
ΤΙΜΗ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΠΛΟΙΟ :209€

ΤΙΜΗ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ : 259€

 Δυνατότητα τροποποίηση του προγράμματος συμφωνά με τις επιθυμίες του γκρουπ
 Σε περίπτωση ματαίωσης των εκδρομών λόγω εκτάκτων συνθηκών και για λόγους μη 

υπαιτιότητας του σχολείου τηρούνται κατά περίπτωση ότι ορίζουν οι διεθνείς συνθήκες του 
Μόντρεαλ και αναπροσαρμόζεται η ροή εκτέλεσης του προγράμματος πάντα προς όφελος των 
μαθητών.
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