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ΕΚΔΡοΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ 22 _ 26 ι 02 ι 2023

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΜΑΘΗΤßΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αξιüτιμη κýρια διευθýντριο ι

Εßναι μεγüλη μαò χαρÜ κοι τιμÞ που συμμετÝχουμε στο διογωνισμü του σχολεßου σαò για την εκδρομÞ στην Ελβετßα
. ΠαροκÜτω σαò παραθÝτουμε üλα τα στοιχεßο τηò εκδρομÞò με τιμÝò κοι υπηρεσßεò, Εßμαστε σßγουροι πωò η
ηροσφορü μαò θο σοò ικανοποιÞσει και θο μαò δþσει την ευκαιρßο να συνεργαστοýμε.

Ημερομηνßεò= 22 Ýωò 26 Ι ο2 Ι 2ο23 .

Διüρκειο: 05 ημÝρεò / 04 διανυκτερεýσειò στο ξενοδοχεßο .

¶τομο: 44 μαθητÝò και 04 συνοδοß καθηγητÝò.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ - ΓΑΛ^ΙΑ

... με ημιδιατροφÞ και στην ιδανικüτερη τοποθεσßα
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ΠΛΗΡΕΙ οΛΕΣ ΠΣ ΠΡοΥΠοοΕΣΕΙΣ ΠΑ τΗΝ ΙΔΑΝΙκΗ ΔΙΑΜοΝΗ ΤοΥ ΣΧο^ΕΙοΥ ΣΑΣ , ΑΝοΙΧΤο ο^ο Το
ΧΡοΝο

, ΤΙΜΗ ΚΑΤ,ΑΤΟΜΟ 690 €

ΠεριλαμβÜνονται:

/ Αεροπορικü εισιτÞρια με swiSs με οπευθεßαò πτÞση ΑθÞνο - Ζυρßχη 06.2010Β.10 και Ζυρßχη - ΑθÞνα

13.05/16.40 .

/ ΜετοφορÝò - περιηγÞσειò με πολυτελÞ κλιμοτιζüμενο ποýλμον εφοδιοσυÝνο υε τιò απαραßτπτεò ζþνεò

ασοαλεßαò, δελτßα καταλλπλüτπταò. Ýυπειοουò επαwελυατßεò οδηνοýò και üλα τα απαοαßτπτα

απü το νüμο Ýνγραοα, στη διüθεση του σχολεßου σαò καθ'üλη την διüρκεια τηò εκδρομÞò και με üλα τα

Ýξοδα (κοýσιμα, διüδιο ουτοκινητοδρüμων, Ýξοδα nopkιvyk κλπ..) ψο την πραγματοποßηση του προγρüμματοò

που θο συμφωνηθεß με τουò υπευθýνουò τηò εκδρομÞò.

/ ΤÝσσερ|ò (04) διανυκτερεýσειò στο παροπüνω ξενοδοχεßο 3* σε τρßκλινο κατÜ βÜση δωμÜτια γιο τουò

μοθητÝò και μονüκλινα για τουò συνοδοýò κοθηγητÝò.

/ Πρωινü στο ξενοδοχεßο σε πλοýσιο μπουφÝ (σýνολο 4 πρωινü) .

/ Δεßπνο σε εστιατüριο σε μενοý 2 πιüτων (σýνολο 4 δεßπνα).

/ ΞεναγÞσειò - περιηγÞσειò βÜση του τελικοý προγρüμματοò που θα συμφωνηθεß με τουò υπευθýνουò του

σχολεßου.
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Ζ Επαγγελβατßαò αρχηγüò - συνοδüò του γραφεßου μοò καθ'üλη την διüρκεια τηò εκδρομÞò.

/ ΑσφÜλεια αστικÞò ευθýνηò "Tour Operator" με σριθμü ασφαλιστηρßου συμβολαßου 115ο0245 και

ταξιδιωτικÞò ασφÜλισηò "Προσωπικοý ΑτυχÞματοò" με αριθμü ασφαλιστηρΙου συμβολαΙου

115ΟΟ247 τηò GENERALI HELLAS . (ΕηισυνÜπτονται οι ηßνακεò με την αναλυτικÞ περιγραφÞ των καλýψεων

' και παροχþν).

/ ο ΦΠΑ üπου προβλÝπετοι.

/ Δωρεüν συμμετοχÞ συνοδþν καθηγητþν.

r Αποδεχüμοστε πλÞρωò τουò ¼ρουò τηò προκÞρυξηò.

\ Σημειþσειòι

1. Η παραπüνω προσφορü οναφÝρεται σε 44 συμμετÝχοντεò μοθητÝò κοι 04 συνοδοýò κοθηγητÝò.
Σε περßπτωση σημαντικÞò διαφοροηοßησηò των παραπÜνω ορßων η τιμÞ διαφοροποιεßτοι και θο ορισθεß εκ
νÝου κατüπιν συνεwüησηò.

Δεν περιλαμβÜνοντσι:

χ Ποτü , αναψυκτικÜ και γεýματα üπου δεν αναφÝροιτται.

r Εßσοδοι σε μουσεßο, κüστρα και συναφεßò χþρουò και üτι Üλλο ρητü δεν αναγρÜφεται στα περιλαμβανüμενο

Βρισκüμαστε πÜιrτοτε στη διüθεση σαò γιο üποιεò διευκρινÞσειò και απορßεòΙ

Με εκτßμηση ι

ΒαγγÝληò ΜαργαριτÜκηò

vaaelis@ouιtravel.qr

κιν,:+3ο 694783593ο
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