LANDMARKS TRAVEL ΣΜΥΡΝΗΣ 11,
ΗΡΑΚΛΕΙΟ. ΤΗ 2810333211- fax 2810300383 http://www.landmarks.gr/

ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΘΗΝΑ
30/03/22-03/04/22
TITANIA HOTEL 4*
Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 52, Αθήνα 106 78
Τηλέφωνο: 21 0332 6000
Τιμή: 200€ το άτομο με πρωινό

Περιλαμβάνονται:
 Μεταφορά από το σχολείο στο λιμάνι του Ηράκλειου και επιστροφή.
 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηράκλειο- Πειραιά- Ηράκλειο σε τετράκλινες
καμπίνες για τους μαθητές και δίκλινες ή μονόκλινες για τους
εκπαιδευτικούς, με ANEK-SUPERFAST.
 2 διανυκτερεύσεις σε 3κλινα δωμάτια σε ξενοδοχείο της επιλογής σας στην
Αθήνα για τους μαθητές.
 Μονόκλινα δωμάτια για τους καθηγητές.
 Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο (BUFFET).
 Τουριστικό λεωφορείο ελεγμένο από ΚΤΕΟ, για τις μετακινήσεις των
μαθητών, εκδρομές, περιηγήσεις και ξεναγήσεις σας όπως αυτές
αναφέρονται στο πρόγραμμα. Το λεωφορείο διαθέτει όλες τις
προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές καθώς και όλες
τις προϋποθέσεις ασφάλειας για τη μετακίνηση των μαθητών ( ζώνες
ασφαλείας, έμπειροι οδηγοί κ.λ.π.)
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.
 Ατομική ασφάλεια σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας μαθητή ή
συνοδού καθηγητή όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία
 Aσφαλεια με καλυψεις για COVID
 Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή μαθητή σε περίπτωση που
για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθενείας - ματαιωθεί η συμμετοχή του στην
εκδρομή.
 Ποινική ρήτρα σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου (το ποσό
ορίζεται από το σχολείο).
 Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή
λόγω ανωτέρας βίας (καιρικές συνθήκες, εκλογές κ.λ.π.).
 4 FREE συνοδών - καθηγητών.
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Ο φόρος διαμονής δεν συμπεριλαμβάνεται και θα καταβληθεί επιπλέον.
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.
Για ξενοδοχεία ( 4*) ο φόρος είναι 3,00 € ανά δωμάτιο τη βραδιά.

με εκτίμηση
Γεωργαλή Χριστίνα
Landmarks Travel
ΣΜΥΡΝΗΣ 11, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
2810333211 -2810333811

ΕΜΑΙl: reservations@landmarks.gr
ΕΟΤ : Αριθμός 1039 Ε 6061 00884 00
Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης αριθμός : 9324060
ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ!!
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