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ΘÝμα :
ΠροσφορÜ σχολικÞò εκδρομÞò CERN

Θο θÝλομε να σαò ευχαριòπÞσουμε γιο την ευκαιρßα που μοò δßνετε να κÜνουμε και εμεßò προσφορÜ
qχετικü με το τοξßδι που προγραμματßζετε.
Η 30χρονη εμπειρßα κοι οι γνþσειò μαò στον τομÝα τηò διοργüνωσηò ταξιδιþν εßναι η καλýτερη
εγγýηση για την παροχÞ οποιασδÞποτε τοξιδιωτικÞò υπηρεσßαò σε üλο τον κüσμο. οι υπηρεσßεò υψηλÞò
ποιüτηταò σε συνδυασμü με τιò προσιτÝò τιμÝò, επιβεβαιþνουν την εμπιστοσýνη των πελατþν μοò.
Στην ιστοσελßδα μαò ιιvvvvιr.mazi,travel θα βρεßτε τα ηÜντο σχετικÜ με την εταιρßα μαò αλλÜ και üλεò
τιò προτÜσειò μαò γιο üλο τον κüσμο και γιο üλεò τιò κοτηγορßεò των τοξιδιωτþν,
Θεωρþντοò εξαιρετικü σημοντικÞ την ευκοιρßο που μαò δßνετε γιο συνεργοσßα, εξετüσαμε προσεκτικü
üλεò τιò λεπτομÝρειεò του τοξιδιοý σαò και ετοιμÜσαμε την πρüτοση που οκολουθεß. Ωστüσο για
οποιοδÞποτε πληροφορßα Þ διευκρßνιση μην διστÜσετε να επικοινωνÞσετε μαζß μαò.
Επßσηò:
ΑποδοχÞ üρων προκÞρυξηò
Δηλþνουμε üτι αποδεχüμοστε τουò üρουò που ορßζετε μÝσα στην προκÞρυξη
ΑσφαλιστικÞ κÜλυψη
Δηλþνουμε üτι η εταιρεßα μαò διαθÝτει ασφüλεια αòτηκÞò ευθýνηò κοι ταξιδιωτικÞ ασφÜλιση . Αναλυτικü
οι καλýψειò θα δοθοýν με την υπογραφÞ του συμφωνητικοý.
Νüμιμο τουριστικü γραφεßο.
Δηλþνουμε üτι η ετοιρεßα μοò Ýχει ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕοΤ και βρßσκετε σε ιqχý και
üλα τα νüμιμο χαρτιÜ απü τον Νüμο και απü τον ΕΟΤ Ýτσι þστε να λειτουργεß σýμφωνο με üσα ορßζει ο
ΕοΤ.
ToupιcπιkÜ λεωφορεßα.
Δηλþνουμε üτι η εταιρεßο μαò συνεργÜζεται με τουριστικÜ λεωφορεßα που τηροýν üλα üσα ορßζει ο
νüμοò, Εßνοι τελευταßαò τεχνολογßαò 50, 60 θÝσεων διασφαλßζονταò Üνεση. ηολυτÝλεια και ασφüλεια.
CERN 22 Ι ο2Ι -26 ι ο2 Ι 2ο23

ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ AEGEAN AIRLINES

22Ιο2Ι ΑοΗΝΑ_ΓΕΝΕΥΗ ο8.2ο-lο.lο
26Ιο2Ι ΓΕΝΕΥΗ-ΑΘΗΝΑ 16.55_2ο.4ο

Στην εκδρομÞ περιλαμβÜνοντοι

. Αεροπορικü εισιτÞρια και φüροι αεροδρομßου. Μßα βαλßτσα Ýωò 23 κιλÜ κοι μßα χειραποσκευÞ Ýωò Β κιλÜ ανÜ Üτομο.. οι μετοκινÞσειò εκεß ανÜλογα με το πρüγραμμα σαò(l2ωρη χρÞση του λεωφορεßου σýμφωνα με
τον ΕυρωπαΤκü κανονισμü Κοκ).

. ΔιαμονÞ στο HOΤEL IBIS ANNECY CRAN GEVRIER 3*(με επιβεβοιωμÝνη διαθεσιμüτητο) με
πρωινü σε δßκλινα/τρßκλινα δωμÜτια για τουò μοθητÝò για τÝσσεριò (4)διανυκτερεýσειò
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. Δωρεüν διομονÞ για 4 καθηγητÝò σε μονüκλινα δωμÜτια
. Συνοδüò γραφεßου, Üριστοò γνþστηò τηò περιοχÞò που εßναι συνÝχεια μαζß σαò.
. ΑσφÜλεια αστικÞò ευθýνηò και ταξιδιωτικÞ ασφüλεια ERGO
ι ΦΠΑ

Δεν περιλαμβÜνονται

. ¼τι ρητÜ δεν αναφÝρεται στα περιλαμβανüμενα

. City tax (φüροò διανυκτÝρευσηò που δΙνεται κατÜ το check ßη .

ΕλÜχιστοò αριδμüò ατÜμων : 44 Üτομα πληρωτÝα

ΤιμÞ ΠΑΚΕτΟΥ crro HOTEL IBIS ANNECY CRAN GEVRIER 3*

ΤιμÞ κατÜ μαθητÞ σε δßκλινο/τρßκλινο δωμÜτιο : §85 €

ΔωρεÜν οι συμμετοχÝò 4 καθηγητþν

ΕÜν επιθυμεßτε ταξιδιωτικÞ ασφÜλεια extra covid Interamerican θα πρÝπει να υπολογßσετε
επιπλÝον 2Ο ευρþ òπην παραπÜνω τ,μÞ.

Εßναι πολý σημσντικü να γνωρßζετε üτι αλλαγÞ ονüματοò δεν μπορεß να γßνει μετÜ την Ýκδοση
των εισιτηρßων και η τιμÞ του εισιτηρßου μπορεß να ανÝβει με την πÜροδο του χρüνου"

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΣ ηΡΟΣ ΕΣΑΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
οι υποχρεþσειò μοò üηωò και οι δικÝò σαò μαζß με τουò γενικοýò üρουò οναφÝροιττοι αναλυτικü στουò Γενικοýò
¼ρουò των ειττýπων βοξ, στιò τελευταßεò σελßδεò και καλýπτουν üλα τα θÝμοτα.

ΕηΙηΛΕΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.
1. 24ωρο τηλÝφωνο Ýκτοκτηò ανÜγκηò, ενημÝρωσηò και αλλαγþν στην διÜθεση σοò καθ üλη την διÜρκεια

του ταξιδιοý σαò
2. Φüκελοò εκδρομÞò κατÜ την αναχþρηση σοò ο οποßοò περιλαμβÜνει ενημÝρωση σχετικÜ με τιò πτÞσειò σοò ,

αναλυτικÞ ενημÝρωση σχετικÜ με το ξενοδοχεßο σαò , πολυσÝλιδο πληροφοριακü υλικü για τον προορισμü
σαò , ηρüβλεψη καιροý για την διÜρκεια του ταξιδιοý σαò .

Με εκτßμηση,

Σýλια Μαραγκοý
Sales Manager
ΜαΖß Travel & Events ltd
Τηλ. 2310 23Β025
Fax: 2310 23Β910
e- mail: smaragou@mazi.traveI
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