
ΓΡAΦEΙΟ ΓENΙKοΥ TοΥPΙΣMογ

EΥΣTAΘΙoΣ xAΡ. ΛΙAKoΙΙoΥΛοΣ

EΙΣΙTttΡΙA AEΡοΠoPΙKΑ. ΑKtοΠΛoΙKA

KoΛOKοTPΩN}Ι 34 - MEΓAΛοΠOΛ}{

TrΙλΞ 27 9ao-z!a44 l AΧ: 27 9!o.2114S

KΙNΙlTo:6946 687629

e-maif : l iakopoulosmeg@hotmail.com

o|κoNoM|KH ΠPoΣΦoPA

Πρoc : Γεvικ6 Λ0κειo MεYαλ6πoληc 1oεναλ6πoλιn2altlΙ2at7

Για τηv πεvΘriμερη εκδρoμli πoυ Θα πραγματoπoιησει η Γ, τιiξη τoυ σχoλειoυ σαξ

oδικιbg τo 1rovικ6 δuiατημα απ6 Παραoκευf 15 Δεκεμβρioυ 2ot7 6,ιιq, και Tριτη 19

Δεκεμβρioυ 2o17 με oυμμετoxη 39 μαθητιirv / τριιbυ, 3 oυvoδιirv καθηγητιilv και

o6μQιυvα με τo πρ6γραμμα τηq πρoκηρυξη9 τo γραQεio μαξ σαξ πρoοQ€ρει τα

κdτωΘι:

Στιg παραπιivω τιμ€q συμπεριλαμβιivorπαι τα εξηq :

1} MεταQoριi με λεωQoρεio v€αg τεn,oλoγiαξ πoυ rτληρoi 6λεq τξ πρo[iπoΘ€oειg

μεταQoριig μαΘητΦv oιiμQωvα με τo πρ6γραμμα τηζ πρoκηρυξηq.
2' 4 διανυlcτερε6oειg μαΘητΦv κυρiωq oε τρtκλιvα και τετρ&κλιvα δωμdτια.
3) 4 διαvυlcτερειioειg καΘηγητιbv oε μov6κλινα δωμαcια.
4| AoQιiλεια αoτικηg ευΘ6vηg και ιατρoQαρμακευτικηq περiΘαλΦηg μαΘητιbv και

oυvoδΦv.
5} Πριυιv6 καΘημεριυιi.
6} HμιδιατρoQη oτo ξεvoδoxεio εQ6ooν επιλεγεi.
7| Φ.Π.A
s) Δι6διααυτoκιvητoδρ6μωv.
9} Δε0τερoζ oδηγ6g ri μιοΘωμ€vo λεωQoρεio για τιg vυμεριv€q εξ6δoυg.
10} Δωρειiv oυμμετoxli oυvoδιbv καΘηγητιbv.

oι παραπdvω τιμ€g απoτελo0v μ6vo ΠPoΣΦoPA και δεv €1oυv γivει κρατηoειg.

Πoλιτικf ε€oΦλtioεοl<:
Mε τηv υπoγρα$η oυμQωvητικot, ta,% πρoκαταβoλη.
Τo υπ6λoιπo 5o% πριv τηv αvαxιbρηoη,
To2o%παρακρατεiταιγιατη εlv0ηoη καληq εκτ€λεoηgτηg εκδρoμιig και αrτoδiδεται με
τηv επιoτρoQri.

Mε εκτ[μηoη

E υ oτιfi'Φ ιo q Λ ια κ6πo υ λo q

ovoμα Ξεvoδo1εioυ Kατηγoρiα Tιμri αvd μαΘητ{
με πρωιv6

Tιμri αvιi μαΘητη με
ημιδιατρoΦi

Grand HotelΡlace A'Deluxe ι92€'
39 μαΘητ€q 1 192 € =7.48 €

205 €
39 μαΘητ€q x205 € = 7.995 €



ΓΡΑΦEΙo ΓEΝΙKοY TοΥPΙΣMογ

EΥΣTA9|oΣ xAP. ΛΙAKοΙIοΥΛoΣ

olκoNoMlκH nPoΣΦoPA

Πρoc: Γεvικ6 Λ6κειo Mεvαλ6πoληc Mεγαλ6πoλη 2ol11l2017

Για τηv πεvΘημερη εκδρoμri πoυ Θα πραγματoπoιιioει η Γ, τιiξη τoυ oxoλεioυ σαξ

oδικιitg τo μrovικ6 δι&ατημα απ6 Παραoκευη 15 Δεκεμβρioυ 2ot7 Εωq και Τρiτη 19

Δεκεμβρioυ 2o!7 με oυμμετoxη 39 μαΘητιbv / τριιirη 3 ουvoδιbv καΘηγητιbv και

oιiμQωvα με τo πρ6γραμμα τηg πρoκηρυξη9 τo γραQεio μαξ σαξ πρooQ6ρει τα

κdτωΘι:

Στιg παραπιivω τιμ€g oυμπεριλαμβ&voιπαι τα εξηg :

1} MεταQoριi με λεωΦoρεio v€αg τεμloλoγiαg πoυ rτληρoi 6λεg τιq πρoiiπoΘGoειq
μετα$oριig μαΘητΦν oιiμQωvα με τo πρ6γραμματηξ πρoκfρυξηg.

2' 4 διαvυlctερε6oειq μαΘητιbv κυρiωζ oε τρiκλιvα καιτετριiκλιvα δωμdτια.
3) 4 διαvυlαερειioειg καΘηγητιilv oε μov6κλιvα δωμιiπια.
4} AoQdλεια ααrικfg ευΘ0vηg και ιατρo$αρμακευτικηg περiΘαλΦηq μαΘητΦv και

oυvoδΦv.
5} Πρωιv6 καΘημεριvιi,
6} HμιδιατρoQιi αro ξεvoδoxεio εQ6oov επιλεγεi.
7' Φ.Π.A
s} Δι6διααυτoκιvητoδρ6μων.
9) Δειiτερoq oδηY6q η μιoθωμ€vo λεωQoρεio για τιξ vuχΕεριv6g εξ6δoυ9.
10) Δωρειiv oυμμετo1{ oυvoδιbv καΘηγητιbν.

oι παραπιivω τιμ€g απoτελo6v μ6vo ΠPoΣΦoPA και δεν €1oυv γ[vει κρατrioειg.

Πoλιτικf εtoΦλfoεωq:
Mε την υπoγραQri ouμQι,rvητικoiι, 3095 πρoκαταβoλ{.
To υπ6λoιπ o 5o % πριv τηv αvαxΦρηoη.
To 2o% παρακρατεiται για τη εwιiηoη καλiq εκτ6λεoη9 τηg εκδρoμηq και απoδiδεται με
τηv επιοτρoQιi.

Mε εκτ[μηoη

E υ oται? ιo q Λ ιακ6πo υ λo q

ΕΙΣΙT}lPΙΑ AEPοΠoPΙKA - ΑKTοΠΔοΙKA

KοΛοKΟTPΩN}Ι 34 - MEΓΑΛοΠoΛ}l

TΙ|Λ; 279!o.21144 F AJζz 27 9to-21145

Κ|N|lTo:6946 687629

e-mail: Ιiakopou|osmeg@hotmail.com

ovoμα Ξεvoδoxεioυ Kατηγoρiα Tιμι! αvιi μαΘητη
με πρωιv6

Tιμη αvιi μαΘητη με
nμιδιατρoΦf

Rotonda Hotet B, 164 €
39 uαΘnτ€c x 164 € = 6.396 €

L94€
39 μαθητ69 x 194 € = 7.566 €

Aegeon Hote! B, 154 €
39 μαΘnτ€c x 154 € = 6.006 €



ffiKοuT$OpeUtQ$ TαuRs
EΝaιKιAΣEιx nQYAλ{A!. ι  ι  TAΞlAιA ι  EΚApΦMEΣ

Mεγαλ6πoλη20/tt /2ot7

ΠΡoΣ : ΓENlKo ΛYκElo MEΓAΛoΠoΛHΣ

ΠΡoΣΦoPA

Για τηv διoργdvωoη 5ημερηs εκδρoμηg τωv μαΘητιirv τηq Γ, τdξηq με λεωQoρεio oτη

Θεooαλoviκη. : Aπ6 Παραoκευη L5-!2-2o!7 μθ1ρι Tρiτη t9-!2-2o!7 ι4
διαvυκτερε0oειq)

AριΘμ69 ουμμετε26ι6ντων μαΘητrΙrν: 39

Aρ ιΘ μ6 g oυνo διΙrν καΘηγητιirν : 2+ 1 (αρ26ηγ6 g)

}Ι τιμτi τηξ πρoσφoριig εiναι :

Για τo ξενoδo1εio t-lτι RoτoNDA 3*** κ€vτρo π6ληqμε πριoιν6 και ημιδιατροφτi

Συνολικ6 κ6oτoq 7B0O ευριil με ΦΠA. Κ6οτo9 ανd μαΘητf 200 ευριil.

Στη τιμιi περιλαμβιiνoνται .

1, }Ι μεταφoριi με πoλυτελτi λεαlφoρεlo , πoυ Θα παραμdνει οτη διιiΘε6"η μαΘητιbν και

καΘηyητιΔν καΘ 6λη τη διιtρκεια τηξ μjραξ, οιiμφιυνα με 6τι ρητιt αναφdρετε οτo

αναρτημdνo oτo διαδiκτυo πρ6γραμμα .

2, oι διελειiοειq απ6 τα εκdoτοτε δι6δια.

3, oι διανυκτερεrioειq οτο ξενoδo;gεi.o μαζi με τo πρωιv6 , oε δωμdτια τρ[κλιvα κατdι β&oη, για

τoυq μαΘητ6g και μov6κλιvα για τoυξ oυvoδo0g καΘηγητ69.

4' Aoφιtλιoη EυΘ$νηq Διoργανιυτri, oιiμφιυνα με την κεiμενη νoμoΘεοiα και αοφιtλεια

αοτικrig ευΘtνηq που Θα καλιiπτει τoυg μαΘητdq και τoυq oυνoδo$q καΘηyητdg οε

περiπτιυοη ατυ26tiματoq ri αoΘdνειαg .

KoYTΣonoγΛoΣ ΛAMΠPoΣ
APX. ΘEAτPoY 65 MEΓMoΠoΛΙ-| . τ.Κ'22200 ο ΤHΛ.: 279 102 2901 . FAΧ

E-mail: koutsopoulostours@gmail.com
279 102 2140 ο K|N.: 694 590 8286



EΝaIKιAxElΣ nΦΥAι{A}-| t  τAΞιAιA a EκApeifrEΣ

Mεγαλ6πoλη2o/tt /2oL7

ΠPoΣ: ΓENlKo ΛYKElo MEΓAΛoΠoΛHΣ

ΠΡoΣΦoPA

Για τηv διoργ&vωoη 5ημερηc εκδρoμηq τωv μαΘητιilν τηq Γ, τιiξηg με λεωQoρεio oτη

Θεooαλoviκη. : Aπ6 Παραoκεuη t5-!2.2oL7 μ€1ρι Tρ(τη !9-!2.20!7 (4

διαvυκτερε0oειq)

Aριθμι6q oυμμετε16ντων μαθητcirν: 39

A ρ ιΘ μι6 g συνοδ d)ν καΘηγητιilν : 2+ 1 (α ρ21ηγιi g)

}Ι τιμτi τηs προσφoριtq ε[ναι :

Για τo ξενoδo1εio HTL GRAND PALACE 5***** ( π6λη )με πρωιν6 καιημιδιατρoφli

Συνoλικ6 κ6oτoq 8750 ευριil με ΦΠA . Κ6oτoq αvιi μαΘητli 224 ευριh.

Στη τιμτi περιλαμβιiνoνται .

1, tΙ μεταφoριi με πoλυτελf λειυφορε[o , πoυ Θα παραμdvει οτη διdΘεαη μαΘητιitν και

καΘηyητιilν καθ 6\ τη διιtρκεια τηq μdραξ, oriμφιυνα με 6τι ρητ& αvαφdρετε οτo

αναρτη μdνo oτo διαδ[κτυo πρ6γραμμα .

2, oι διελε$oειg απ6 τα εκdοτoτε δι6δια,

3, oι διανυκτερειiοειq οτo ξενοδo1εio μαζ1 με τo προ)ιν6 , oε δωμιiτια τρiκλιvα κατιi βdoη, για

τoυg μαΘητ6g και μov6κλιvα για τoυg oυvoδo0ξ καΘηγητ€q.

4. Aοφιiλιoη EυΘriνηq Διoργανιυτιi, oιiμφωνα με την κεiμενη νoμoΘεαiα και αoφdλεια

αoτικriq ευΘ$νηq πoυ Θα καλιiπτει τουq μαΘητ€q και τoυq oυvoδoιiq καΘηyητdg oε

περiπτιυαη ατυ;gliματoq ri αοΘdνειαq '

KoYTΣoΠoYΛoΣ ΛAMΠPoΣ
APX. ΘΕATPoY 65 MEΓMoΠoΛ|-i . τ'Κ.2220a ο ΤFlΛ.: 279102 2901 . FAX: 279102 2140 . K|N.: 694 590 8286

Ε.mai|: kοutsopouIostours@gmai|.οom
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Vlassis Travel
ΠPοΣΦοPA

ΘEΜA: ΠpoΣΦοΡA Γ|AΤl.|Ν ΠεΝΘ|.|MεP}| EκΔPοMF| Tογ ΓEΛ MAΓAΛοΠοΛHΣ ΣT}lΙ\|

Θ€ΣΣAΛoNlκt.|, ΓlAτ|-lN Εl(ΔPοMΗ Tr,N MAΘΗTΩN ΠPοΣΦEΡΦΥMΕ ΤA EΞHΣ:

a

a

a

O

Ο
a

εΝA ΠοYΛMAΝ 5ο ΘΕΣEΩΝ TEΛEΥτA|AΣ TEΧΝοΛοΓIAΣ κAl ΣE AΡ|ΣTl{
Ml-lxANικH κATAΣτAΣ,{ ol\l-tΓο ME ΠoΛγETΙ-| ΠE|PA oΠογ ΘA ruEτAΦΕPEl
τοYΣ MAΘttτEΣ ME AΣΦAΛεIA ΣYMΦΩΝΑ. ME Τo ΠPοrpAΜMA κA| T|Σ
οΔl.|Γ.EΣ Toγ ΣγΝoΔογ KAΘμl Γ|-iT}l.
AΣΦAΛE|A AΣτ| κHΣ EYΘγΝ l.lΣ
ΣΤHN ΤlMH ΣYMΠεP]ΛAΙ{BAΓ.iETA! ΦnA 24%'
4 Δ|AΙ{ΥκTEPEYΣΕIΣ ME ΠPΩ|.{o
MοΝοκΛiΝA ΔΩMAΤIA ME nPΩ|Νο Γ|AτογΣ κAΘHΓ!{TEΣ (3 κAΘ||ΓΗΤEΣ}
ΤP|κΛINA ΔΩMAΤ]A ME nPΩlΝο ΓlAτoYΣ MAΘ!-|ΤEΣ.
l-| Γ|PoΣΦοΡl\ ιΣxYEι Γιl\ 39 MAΘF|ΤΕΣ ΣE ΠΞPlΠΤΩΣl{ MElΩΣΗΣ TΩN
MAΘHΤΩΝ l-l ΤιMH ΠPοΣAPMοZΕTA| AΝAΛοΓA.
TlM|-| ANA MAΘFIΤH :
ΣΤo =ENοΔοΧElo PοToΝΤA 21ο € MΕ HΜ|ΔlATPοΦtt
Στο ΞENoΔοΧElο GRAND PAtΑcE 23ο€ ME HMlAιATPoΦl{

ME EΚTlΜHΣ|-l

}}fo:f*ij:^η.";:γ-
' 1χ fr, J ! f :1 ; j };i: :L:| "iJ' i i :' :,.



Γμι'φ ε io Γ ενικοrl--]-ρlpisμΦ

Bενιζ6λου 4, ΘεοοαλoνLκη 5ι\624
Tηλ: 2i '}10-2511 11, 23Ι0-2219!)2'  Fax: 231()-251 112

e.lrr:ιii: irrΙil@cοtπlιlι't iοιι'tr.arcl.qι

M}Ι,TE. 09.33.E.61.00.0ο386.0ο

Xαρα μαc υα oαc φιλoξευriooυμε oτη Θεooαλoυiκn.

{t>*3 nectΙΦt.:

Πρog: ΓENΙKO ΛYKEΙO MEΓΑΛoΠoΛHΣ

Yπ,oψιν : Eπrιρoπη5 EκδρoμηE

Πρooριo1ros : ΘEΣΣAΛONΙKH 75.19 l 72
Στoι1ε[α εκδρoμηq : 39 μαΘητ69 και 3 oυνoδol

o1ανυκτερευσειs.

Eαv επιλ €ξετε τo ξεvoδo1ε(o Grand Hote| Pa|ace oαg κd,voυμε δΦρo τηv ημιδιατρoQη
αrη τιμη τoU πρωιvoιi (oε τετρdκλιvα κατd βαoη δωμdτια) καΘιilq Kαι στo ξεvoδoχεio
Nephe|i Hotel/ Santa Hote| oαg κ&voυμε διbρo τηv ημιδιατρoΦη σEη τιμη τoυ πρωιvoO

oε τρ(κλιvα τετρακλιvα κατdι βdoη δωμdτια

De Lux
*****

Τιμη με πρωιvo
179 €  ( € )

Tιμη με ημιδιατρoΦη
199 € ( €)

De Lux
*****

Τιμη με πρωιvo
179 €  ( €)

Τιμrj με ημιδιατρoQη
199 €  ( € )

Grαnd Hotel Pαlαce 5*

Lαzαrt Hοtel



PαΙαce Hοιel

Tιμη με ημιδιατρoQηA'Cat
****

Tιμη με πρωινo
159 €  ( € ) 179€( €}

A'Cat
*** *

Sαιιtα Βeαch Hotel
ινww 'su ιιtαΙι οιe'

Tιμη με πρωινo
149 € ( €)

Teliοni Hοtel

:.i i ι l i

i

Tιμη με πρωινo
139 €  ( € )

Τιμη με ημιδιατρoΦηB'Cat
***

B'Cat
***

Tιμri με πρωιv6
139 €  ( € )



Aegeοn Hοtel

Tιμη με ημιδιατρoΦηΤιμη με πρωινo
139 €  ( € )

νtllνlν'h οt

Τιμη με πρωιν6
1o9 € ( €)

Τιμη με ημιδιατρoQη
116 €

Στηv τιμη συ μπεριλαμβ&vovται:

l.| oδικη μεταΦoρd απo τo 1ιilρo τoυ Σ1oλεloυ τρoζ την Θεooαλovlκη oδικdζ

μετακιvηoειq εvτ6g π6ληg και 6μoια ωζ πρoζ τηv επιoτρo$η.
oλεq oι απ.αραiτητεq oδικ6q μετακιvηoειζ (με πoλυτελη και αoφαλη λεωφoρεiα,
τα oπoiα,3α lληρolv oλεq τιq φoδιαγραφtg τoυ KoΚ για τη μεταφoρα μαoητaν)
ο0μ$ωvα με τo πρ6γραμμα πoU Θα oυμ$ωvηΘε(. με τηv επιτρoπη τoυ o1oλεloυ.
Τ6οoερει9 διαvυκτερε0σειζ σε dvα απ6 τα πρoτειv6μενα ξεvoδo1εiα oε τρ[κλιvα
κατd. βαoη δωματια για τoUζ μαΘητ6q και (3) μov6κλιvα για τoυζ oυνoδoι1g
καΘηγητ6g.
To λεωQoρε[o Θα εlvαι oτη διdθεoη τωv μαΘητιi-lv καΘ, 6λη τη διdρκεια τηq
εκδρoμ(g στιζ περιηγηοειg και τ ιq εξ6δoυq τoUζ Kαι θα 61ει δ0o oδηγoOq για
καλυ$η τoυ 1ρ6voυ των μεταKιvηοεωv.
Σε περ[πτωoη αδιαθεolαg καπoιoυ μαΘητη Θα υπdρ1ει γ ιατρ6g διαΘ6oιμo9 για
επioκειpη oτo ξεvoδoxεlo oτη Θεooαλov[κη.

Hοtel FiΙippos



Aπ6 τη oυvoλικη αξ[α τηq εκδρoμ
ακριβoιiq εκτ €λεoηξ τηq oιiμβαoηq

μαΘητιilv απ6 τηv εκδρoμri.

,/ Aπ6 τη oυvoλικη αξiα τηq εκδρoμηq τo 2oYo Θα παρακρατηΘεi oαν εγγ0ηoη

ακριβoιiq εκτ €λεoηξ τηq oιiμβαoηζ Kαι Θα απoδoΘεl μετιi τηv επι(,τρoΦη τωv

μαΘητιilv απ6 τηv εκδρoμιfr.

'/ Δωρεαv oυμμετoμ1τωv (3) oυvoδιbν καΘηγητΦν.

'/ AoΦαλιoη αoτικηg ευΘ0vηq και ταξιδιωτικη αo$dλrcη (αoφαλεια ζωηq, tξoδα

ε7ταvα77ατρLoμoυ, Lατρoφαρμακευτικη lερloαλιtlη κ.r.λ.) η oτoiα καλ0τrrει τoυg

εκδρoμεi"g καΘ, 6λη τη διdρκεια τηζ ?rαραμovηq τoυg με επεlγoυoα αερoμεταQoρα

Kαι με παρoυoiα ιατρorj, αv xρειαoτεl, με Aριθμ6q Συμβoλαloυ 933452(;

Ι |'Ι.Γ ιlRΔ.M ΙiRΙ CAI'J .
'/ T6ooερειg (4) μιo6g oυμμετo16q κατα 50% για μαΘητ6ζ με oικovoμικd

τρoβληματα.
Στηv περ[πτωση πoU υπαρξει με|ωoη oτov αριΘμ6 oυμμετε16vτωV τηζ εκδρoμηq, η
oυvoλικrj τ ιμη δεv Θα δια$oρoπoιηθεi,  εvιb αv υπαρξει α0ξηoη τωv μαΘητιbv θα

υπdρξει και η αvτloτoι1η α0ξηoη αιηv ουvoλικη τιμη.

Συμπεριλαμβdvεται Φ.Π.A καθιbq κι 6λoι oι  v6μιμoι Q6ρoι.

Για τηv λαyε ιoφoρo αγoρα τoυ oxoλε lo υ, σαζ πρooφt ρoυ με μiα πλη ρη υπoτρoφiα

για ivα ατoμo oτηv Σyoλη Aερooυvoδιilv tAΤA by ATC ''Airline Trαining Center'' τoιJ

πoooυ τωv 1-,600 - 1-900 € . (Aπαραiτητα Yια τηv διαδικαoiα τα emαiΙ oλov τωv

μαoητιjlv πoυ oα oυμμετtyoυv στηv κληρωoη).

Στo ιyε iα επικo ιv ωv iαζ στη v Θ ε ooαλov iκ η
l ::..:i:'-"

Σημειιboειζ:

ιπτωσn πo ωσn στov
συvoλιKr i  τ ιμr i  δεv Θα διαΦoρoπoιηθει,  εvω αv Uπαρεει α0εησn τωv μαΘητωv Θα

υπαρξει και n αvτloτoιΥn αOξnon αιnv oυvoλικri τιμli

'/ Θα κoτo6v ατoμικ6q απoδεlξειc αιoυq μαθητdc.
,/ Aτoδoγri 6λωv τωv 6ρωv τηc πρoκ6ρυ€nq, κdΘε π.ρoιiπ6Θεon π-oυ κρ[vεται

τnτn αTΓo εται Kαι

oυvυποvρdΦεται αco oυμΦωvnτικ6 τnq εκδρoμric
oε 6λα τα αvαΦεo6μεvα ξεvoδoχεLα ε

επιβεβαlωon διαΘεoιμ6τnταq Θα βρ[oκεται oτηv διd,Θεon oαc μετd τnv αvd-Θεoη

τη( εκδρoμriζ σαt στo vραΦειo uα(.

Mε εκτ[μηoη,

KAPAΓIANNoYΔHΣ Δ. |ΩAΝΝt. lΣ

MOB. ( i976117511

τΕL'23t025t1'11


