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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ                 
--------------------------------------- 
ΠΡΟΣ: 3Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
5ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 
Για την πενθήμερη εκδρομή που θα πραγματοποιήσουν οι μαθητές της Γ’ τάξης  του 3

ου
 Γενικού  Λυκείου 

Καλαμάτας, από Καλαμάτα  - Πάτρα – Ρίο  Αντίρριο - Θεσσαλονίκη – Βέροια – Βεργίνα –Έδεσσα – Νάουσα 
– Θεσσαλονίκη – (μέσω Εθνικής οδού )  Καλαμάτα. Στις 12/12/2014 έως 16/12/2014.  
Αριθμός μαθητών ενενήντα (98) και τέσσερις  (5) συνοδοί καθηγητές. 
 
1)Προσφέρω την τιμή των 245,00 Ευρώ κατ’ άτομο στο ξενοδοχείο GRAND PALACE 5**** με ημιδιατροφή 
και πρωινό. 
 2) ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α 24.010,00 Ευρώ. 
 
1)Προσφέρω την τιμή των 165,00 Ευρώ κατ’ άτομο στο ξενοδοχείο VERGINA3*** με πρωινό. 
 2) ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α  16.170,00 Ευρώ  
 
 
 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

 Την μεταφορά με δύο (2)  πολυτελή, υπερυψωμένα, κλιματιζόμενα πούλμαν τελευταίας τεχνολογίας. 

 Πρωινό. 

 Τα διόδια της γέφυρας Ρίου –Αντιρρίου  

 Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε  ξενοδοχείο  σύμφωνα με την  επιλογή σας στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης σε τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και σε μονόκλινα  για τους συνοδούς . 

 Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Διοργανωτή 

 Ασφάλεια πρόσθετη για περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας μαθητή ή συνοδού καθηγητή. 

 Οι συνοδοί καθηγητές δωρεάν σε  μονόκλινα δωμάτια. 

 Μονοήμερη  εκδρομή από Θεσσαλονίκη – Βεργίνα – Θεσσαλονίκη. 

 Μεταφορά για επίσκεψη στα κυριότερα αξιοθέατα της Θεσσαλονίκης  

 Οι βραδινές μετακινήσεις για ψυχαγωγία και φαγητό. 

 Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες 
ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (εκλογές κ.λπ.) 

 Το Φ.Π.Α , Τα διόδια  

 Δύο οδηγούς σε κάθε λεωφορείο. 

 Η τιμή είναι υπολογισμένη για 98 μαθητές και άνω και για 5 συνοδούς. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα παραπάνω αποτελούν μόνο προσφορά και καμιά κράτηση δεν έχει γίνει. 
Ενημερώστε μας άμεσα προκειμένου να προχωρήσουμε σε διαδικασία κράτησης 
 
    Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ   
 
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                 


