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ΠΡΟΣ       : ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  
ΥΠ’ OΨΙΝ : Διεύθυνσης   
                  Συλλόγου Καθηγητών 

                  Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 
                  Μαθητικής Κοινότητας 

 
 

Θέμα: Προσφορά για Εξαήμερη Εκδρομή στην Κρήτη – Χανιά  

(58-60 μαθητές και 4 καθηγητές) 
 

 

Περιλαμβάνονται:  
 

 Μεταφορά με πολυτελή πούλμαν από το χώρο του Λυκείου στο λιμάνι του Πειραιά κατά την 
αναχώρηση και αντιστρόφως κατά την επιστροφή 
 

 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ και ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ σε δρομολόγια γραμμής 
με τα υπερσύγχρονα και πολυτελή ταχύπλοα της MINOAN LINES, H/S/F KNOSSOS PALACE & 
H/S/F FESTOS PALACE.  
 

Ώρες δρομολογίων: Πειραιάς – Ηράκλειο : 21:00 – 06:00 και Ηράκλειο – Πειραιάς : 21:00 – 06:00 
 

(Η εταιρεία μας μπορεί να σας εξυπηρετήσει και με τα πλοία της ANEK LINES,  
που όμως είναι υποδεέστερα των πλοίων της Minoan Lines. Επίσης η Minoan Lines πλέον έχει 

δρομολόγια από Πειραιά για Χανιά και από Χανιά προς Πειραιά, σε περίπτωση που σας 
εξυπηρετεί ) 

 
 100% κάλυψη σε καμπίνες για όλο το γκρουπ, σε κάθε δρομολόγιο. Οι καμπίνες για τους 

μαθητές θα είναι δίκλινες ενώ για τους συνοδούς καθηγητές μονόκλινες. 
 

 
 Προσφορά της εταιρείας μας ένα δείπνο για όλους τους μαθητές στο πλοίο στο δρομολόγιο 

Ηράκλειο – Πειραιάς (επιστροφής). 

 
 Τρεις (03) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο IOLIDA BEACH HOTEL ****+Lux, το οποίο είναι 

νεόκτιστο, βρίσκεται στην Αγία Μαρίνα, μόλις 6 χλμ από την πόλη των Χανίων, θα φιλοξενεί 
αποκλειστικά μαθητές και ανήκει στην αλυσίδα ξενοδοχείων SMILE HOTELS. 
www.smilehotels.gr   (Το ξενοδοχείο είναι πιστοποιημένο υγειονομικά και τα δωμάτια του 
σχολείου σας θα είναι συγκεντρωμένα σε έναν όροφο) 

 
 

 Πρωινό καθημερινώς σε πλουσιοπάροχο μπουφέ του ξενοδοχείου (3 πρωινά). 
 

 Δείπνο καθημερινώς σε πλουσιοπάροχο μπουφέ του ξενοδοχείου – Ημιδιατροφή (3 δείπνα). 
 

 Οι κοινόχρηστοι χώροι του ξενοδοχείου (Θέρμανση, εστιατόριο, bar, κ.τ.λ) θα είναι σε πλήρη 
λειτουργία, καθώς και θέρμανση και ζεστό νερό στα δωμάτια. 
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 Τα δωμάτια για τους μαθητές θα είναι κατά βάση τρίκλινα, με μπάνιο. 
 

 Δωρεάν συμμετοχή Καθηγητών – Συνοδών σε μονόκλινα δωμάτια. 
 
 Επτά (07) συμμετοχές με 50% έκπτωση για οικονομικά αδύναμους μαθητές. 

 
 Διάθεση πολυτελούς κλιματιζόμενου τουριστικού λεωφορείου (τουλάχιστον 74-76 θέσεων, 

βάση περιορισμών πληρότητας 85% στα πούλμαν) για τις εκδρομές και μετακινήσεις στην 
Κρήτη, το οποίο θα είναι ελεγμένο μηχανολογικά (με όλα τα πιστοποιητικά καταλληλότητας, 
δελτίο ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας, ελαστικά τελευταίας τετραετίας, κτλ) και με συνεργάσιμο 
τουριστικό οδηγό, θα βρίσκεται στην αποκλειστική χρήση των εκδρομέων καθ’ όλη την 
διάρκεια της εκδρομής στην Κρήτη. 
 

 Το πούλμαν θα παραλάβει τους εκδρομείς από το χώρο του Λυκείου, θα τους μεταφέρει στο 
λιμάνι του Πειραιά, θα συνοδεύσει εντός του πλοίου και στα δύο δρομολόγια και θα 
εξυπηρετήσει τους εκδρομείς έως και την επιστροφή τους στο χώρο του σχολείου. 

 

 Βραδινές μετακινήσεις με το πούλμαν, εφόσον επιθυμήσετε.  
 

 Μέριμνα από την εταιρεία μας για ομαδικό Rapid Test κατά την διάρκεια της εκδρομής στα 
Χανιά (Συνεννόηση με μικροβιολογικό διαγνωστικό κέντρο). 

 
 Ξενάγηση στην Κνωσσό και στο αρχαιολογικό μουσείο Ηρακλείου από επίσημο διπλωματούχο 

ξεναγό. 
 

 Συνοδός της εταιρείας μας καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής στην Κρήτη. 
 

 Προσφορά της εταιρείας μας δύο τριήμερα ταξίδια για δύο άτομα το καθένα, στην Ελλάδα, 
για την λαχειοφόρο αγορά των μαθητών του σχολείου σας (Περιλ. 2 διανυκτερεύσεις σε 
δίκλινο δωμάτιο με πρωινό –Ενδεικτικοί προορισμοί Πήλιο - Μουζάκι). 

 
 Προσφορά της εταιρείας μας δύο τριήμερα ταξίδια για δύο άτομα το καθένα, στην Ελλάδα, 

για την λαχειοφόρο αγορά του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του σχολείου σας (Περιλ. 2 
διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό –Ενδεικτικοί προορισμοί Πήλιο - Μουζάκι). 

 
 Προσφορά της εταιρείας μας το ποσό των 200,00 € (διακόσια ευρώ) για την υλικοτεχνική 

στήριξη του Λυκείου σας. 
 

 Ιατροφαρμακευτική  ασφαλιστική κάλυψη με την Mondial Assistance με καλύψεις και για 
τυχόν περιστατικά Covid-19 Ασφάλεια Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Κοινοτικής οδηγίας 90/314/Ε.Ο.Κ << για τα οργανωμένα ταξίδια και τις 
οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις >> (Ε .Ε. L 158/59/13-6-1990) με την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ.  

 
 

 
 

 
 

 

mailto:info@iqholidays.gr


 

4, Kar. Servias – Syntagma, 10562 Athens-Greece. Τ.+30 2103232888, Fax. +302103311191  

E-mail : info@iqholidays.gr    www.iqholidays.gr  
 

Τιμή συμμετοχής ανά μαθητή με 100% κάλυψη σε καμπίνες : 
 
 

IOLIDA BEACH HOTEL:  239,00€ Με ημιδιατροφή 
 

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ – 6 ΧΛΜ ΑΠΟ ΠΟΛΗ ΧΑΝΙΩΝ - www.smilehotels.gr 

 
 

Δεν περιλαμβάνονται:  

Νέος φόρος διανυκτέρευσης (καταβάλλεται απευθείας από τους εκδρομείς με την άφιξη 
στα ξενοδοχεία), είσοδοι σε μουσεία και επισκεπτόμενους χώρους (όπου προβλέπεται), 
προσωπικά έξοδα, ποτά στα γεύματα και ότι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα. 
 
 
 
 

 

 
 

 

‘ Δωρεάν διαμονές το 2021-22 για όλους !!! ’ 
 

Προσφορά της εταιρείας μας για όλους τους συμμετέχοντες της εκδρομής Τρεις (03) ΔΩΡΕΑΝ 
διανυκτερεύσεις στους κάτωθι προορισμούς με υποχρέωση μόνο των δικαιούχων την 

καταβολή του κόστους του πρωινού και του βραδινού φαγητού  στους χερσαίους προορισμούς.  
 

Αναλυτικά σας προσφέρουμε 3 νύχτες(4 ημέρες) δωρεάν διαμονή σε : 
 

Με μοναδικό κόστος ανά συμμετέχοντα το πρωινό & δείπνο του : 
 

Καρπενήσι(κόστος 3 πρωινών+3 δείπνων στο LECADIN HOTEL 3*): 75,00€ 
Λίμνη Πλαστήρα (κόστος 3 πρωινών+3 δείπνων στο NAIADES HOTEL 4*): 78,00€ 

Μουζάκι Καρδίτσας(κόστος 3 πρωινών+3 δείπνων MOUZAKI PALACE HTL 4*): 75,00€ 
Σπάρτη (κόστος 3 πρωινών+3 δείπνων DIOSCOURI HOTEL 3*): 84,00€ 

Λεπτοκαρυά Πιερίας(κόστος 3 πρωινών+3 δείπνων στο DAFNI PLUS  3*): 78,00€ 
Πορταριά Πηλίου(κόστος 3 πρωινών+3 δείπνων στο PELION RESORT 4*): 78,00€ 

 
  
 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας.  
 

Η παραπάνω προσφορά δεν είναι υποχρεωτική και επίσης μπορεί να μεταβιβασθεί σε 
συγγενικό πρόσωπο των συμμετεχόντων. 

 
 

 
 
 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί 
μας στο τηλεφωνικό κέντρο 210 3232 888 ή στο κινητό 6936 123 002. 

 
 
 
Με εκτίμηση, 
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Γεώργαρος Αθανάσιος 
Διευθυντής πωλήσεων 
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