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Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023 
Προς : ΕΠΑΛ ΜΟΥΔΡΟΥ 
 
Θέμα  : 4ήμερη ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΕΔΕΣΣΑ  15 Μαρτίου – 18 Μαρτίου 2023 
 

Υπόψη : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  
 : ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 

: ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ   
 

   Αξιότιμoι ταξιδιώτες,  
Σας ευχαριστούμε που ζητήσατε προσφορά από το γραφείο μας για την εκδρομή σας στην Θεσσαλονίκη. 
Παρακάτω σας παραθέτουμε όλα τα στοιχεία της εκδρομής με τιμές και υπηρεσίες.  
 

Ημερομηνίες: 15 – 18 Μαρτίου 
Διάρκεια: 4 ημέρες / 3 διανυκτερεύσεις  
Άτομα: 15 μαθητές και 2 καθηγητές FREE 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΦΠΑ  με πρωινο 
Hotel Telioni 3* www.hoteltelioni.gr 

4 Διανυκτερεύσεις με πρωινό 
Δ/νση: Αγ. Δημητρίου 16, Θες/νικη Τηλ: 2310527825 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ 15 ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΦΠΑ + 2 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ 

 
 

205,00,00 € 
 
 

3.075 ,00 € 
 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΦΠΑ  με πρωινο 
Hotel El Greco 3* www.hotelelgreco.gr  

4 Διανυκτερεύσεις με πρωινό 
Δ/νση: Eγνατια 23, Θες/νικη Τηλ: 2310520620 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ 15 ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΦΠΑ + 2 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ 

 
 

   210,00€ 
 
 

        3.150,00 € 
 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΦΠΑ 

Hotel Aegeon 3* www.aegeonhotels.gr  
 4 Διανυκτερεύσεις με πρωινό 

Δ/νση: Εγνατία 19, Θες/νικη Τηλ: 2310516666 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ 15 ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΦΠΑ + 2 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ 

          

       
         210,00 € 

 
 

3.150,00 € 
 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΦΠΑ 

Hotel Anessis 3* www.hotelanessis.gr  
4 Διανυκτερεύσεις με πρωινό  

Δ/νση: 26ης Οκτωβρίου 20, Θες/νικη Τηλ: 2310520200 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ 15 ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΦΠΑ + 2 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ  

 
 

215,00 € 
 

3.225,00 € 

 
 
 
 

http://www.hotelteloni.gr/
http://www.hotelelgreco.gr/
http://www.aegeonhotels.gr/
http://www.hotelanessis.gr/
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΦΠΑ 

Hotel Park 3* www.parkhotel.com.gr  
4 Διανυκτερεύσεις με πρωινό  

  
Διεύθυνση: Ιωνος Δραγούμη Κυπρίων, Agoniston 81 Τηλέφωνο: 231 052 4121 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ 15 ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΦΠΑ + 2 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ  

 
 

242,00 € 
 

3.630,00 € 

 
 

Περιλαμβάνονται: 

 (03) Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της προτίμησης σας με πρωινό στην Θεσσαλονίκη 

 Φόρος Διαμονής 

 Τα δωμάτια για τους μαθητες θα είναι κατά βαση σε τρικλινα (5) και για τους καθηγητές μονόκλινα (2)  

 Μετακινήσεις - Εκδρομές με Deluxe πούλμαν του γραφείου μας σύμφωνα με το προτεινόμενο πρόγραμμα σας.                     
Επισης το πούλμαν θα βρίσκεται στην διάθεσή σας καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής για τις μεταφορές σας καθώς και για 
τυχόν νυχτερινή έξοδο χωρις επιπλεον κοστος. 

 Έμπειρος Οδηγός με δίπλωμα Δ’ κατηγορίας σε ισχύ 

 Ειδικό Σήμα λειτουργίας του γραφείου μας σε ισχύ (Αριθμός MHTE 0364E6000002600) 

 To λεωφορείο για μετακίνηση των μαθητών διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές 
(ελεγμένο από το ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, 
πλήρως κλιματιζόμενο, μουσική, μικροφωνική εγκατάσταση, φαρμακείο κ.λπ.), καθώς και να πληροί όλες τις προϋποθέσεις 
ασφάλειας για μετακίνηση μαθητών (ζώνες ασφαλείας, έμπειροι οδηγοί κ.λ.π). 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης tour operator και ταξιδιωτική ασφάλιση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 

 Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας  

 Επιστροφή των χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης, λόγω ανωτέρας βίας (απαγορευτικό, αλλαγές στα δρομολόγια των πλοίων 
κλπ. ή απεργίες, απαγόρευση μετακίνησης λόγω καιρού, εκλογές κ.α.). Σε κάθε περίπτωση θα δοθούν εναλλακτικές προτάσεις 
ώστε να μην χαθούν χρήματα κ η δυνατότητα πραγματοποίησης της εκδρομής σας. 

 Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την εκδρομή από τα ταξιδιωτικά γραφεία που θα 
εκδηλώσουν ενδιαφέρον  

 Σε περίπτωση που το πρακτορείο αθετήσει τη συμφωνία, υποχρεούται να επιστρέψει ολόκληρο το ποσό των χρημάτων που 
έχει λάβει 

 Δωρεαν συμμετοχη των συνοδων εκπαιδευτικων 

 Σε περίπτωση που μειωθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών που αναγράφεται στην ανάρτηση ή στο συμφωνητικό 
μεταξύ πρακτορείου και σχολείου, δεν θα υπάρξει επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για τους υπόλοιπους μαθητές  

 Στην ανωτέρω τιμή ανά άτομο/συνολική τιμή συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ 

Δεν περιλαμβάνονται: 

 Δεν περιλαμβανεται  η έκδοση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων 

 Ποτά , αναψυκτικά και γεύματα. 

 Είσοδοι σε μουσεία , κάστρα και συναφείς χώρους και ότι άλλο ρητά δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα. 

Σημειώσεις: 

 Η παραπάνω προσφορά αναφέρεται σε 15 συμμετέχοντες μαθητές και 2 συνοδούς καθηγητές (free).  

       
 
Πιστεύουμε πως η προσφορά μας θα σας ικανοποιήσει ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε. 
 
Βρισκόμαστε πάντοτε στη διάθεση σας για όποιες διευκρινήσεις και απορίες! 
 

Με εκτίμηση, 
 
Mαρία Πετρίδου 
Petrides Travel SA 

PETRIDES TRAVEL, 118 KYDA STR. MYRINA LEMNOS GREECE 

TEL: (+30) 2254022039  EMAIL: PETRIDES@OTENET.GR  MOBILE: (+30) 6947601515 

http://www.parkhotel.com.gr/
https://www.google.com/search?sxsrf=AJOqlzWnRU-ySe8TNtwVD_tJum72hzbXMw:1674813187008&q=%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF+park+%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7&ludocid=2051687320601712745&sa=X&ved=2ahUKEwiKycuovef8AhX4gP0HHcroAtkQ6BN6BAhqEAI
https://www.google.com/search?sxsrf=AJOqlzWnRU-ySe8TNtwVD_tJum72hzbXMw:1674813187008&q=%CE%BE%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF+park+%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%AD%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF&ludocid=2051687320601712745&sa=X&ved=2ahUKEwiKycuovef8AhX4gP0HHcroAtkQ6BN6BAhtEAI
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsN0vPMzGrMmC0UjWoMDRJtDC2TEwzSTQztjBOTbMCCiWbWxqkJqWZpSYam1qYWXqJFyQWZStk5Jek5iiUZKQWFyfm5OdlZmcCAFhHF9Y&q=park+hotel+thessaloniki&oq=park+hote&aqs=chrome.3.0i131i433i512j46i175i199i512j69i57j46i175i199i512l3j0i512j46i175i199i512l3.3882j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:PETRIDES@OTENET.GR

