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ΠΡΟΣ  :  4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
ΥΠΟΨΗ :  ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :  03/03/2022 
ΘΕΜΑ  :  ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΧΙΟ  
 
 

Ευχαριστούμε για τη ζήτησή σας σχετικά με ΠΡΟΣΦΟΡΑ πακέτου εκδρομής για ΧΙΟ. 
 
 
Με τη σειρά μας σας ετοιμάσαμε και σας προσφέρουμε την ακόλουθη πρότασή μας, την οικονομική 
προσφορά και τις παρεχόμενες τουριστικές μας υπηρεσίες. 

 

ΗΜΕΡΕΣ    :  4  //   Ημερομηνία εκδρομής  13/04-16/04/22   
                                                                                                                                                                              

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για συμμετοχή 
 

50 περίπου μαθητών + 04 συνοδών καθηγητών 

CHIOS CHANDRIS  HOTEL 4**** 
https://www.chioschandrishotel.gr/el/ 

Εντός πόλης της Χίου  

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 295,00 €    
ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 
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ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ: 

 
 Μεταφορά από τον χώρο του σχολείου στο Ελ .Βενιζέλος κατά την μετάβαση και αντιστρόφως κατά 

την επιστροφή . 
 
 Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ – ΧΙΟ – ΑΘΗΝΑ με την SKY EXPRESS . 

 

Date From To Flight Number 

13/04/22 ΑΘΗΝΑ (ATH) 
07:20 

ΧΙΟ (JKH) 
08:10 

GQ 240 

16/04/22 ΧΙΟ (JKH) 
21:55 

ΑΘΗΝΑ(ATH) 
22:45 

GQ 245 

 
 

 Τρεις (03) διανυκτερεύσεις στο παραπάνω προτεινόμενο ξενοδοχείο κατηγορίας 4*. Τα δωμάτια για 
τους μαθητές θα είναι κατά βάση τρίκλινα και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές. 
 

 Πολυτελή , κλιματιζόμενα λεωφορεία τελευταίας τεχνολογίας , για τις αναγκαίες μετακινήσεις και 
περιηγήσεις, που θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία (δελτίο καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας κ.λ.π) και θα είναι στην αποκλειστική 
διάθεσή σας, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής και όλο το 24ωρο με έμπειρους οδηγούς, 
εφοδιασμένους με όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο έγγραφα χωρίς χιλιομετρικό περιορισμό .  

 
 Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι του ξενοδοχείου  θα βρίσκονται στη διάθεσή σας. Το ξενοδοχείο πληροί 

τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σωστή διαμονή σας (θέρμανση, ζεστό νερό κλπ).   
 
 Πρωινό καθημερινά εντός του ξενοδοχείου σε πλούσιο μπουφέ . 

 
 Δείπνο καθημερινά εντός του ξενοδοχείου σε πλούσιο μπουφέ. 

 
 Δωρεάν κάλυψη των συνοδών – καθηγητών σε μονόκλινα δωμάτια. 

 
 Τέσσερις ( 04 )συμμετοχές με 50% έκπτωση, για οικονομικά αδύναμους μαθητές. 

 
 Έμπειρος αρχηγός – συνοδός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.  

 
 Ξεναγήσεις από έμπειρο πιστοποιημένο επαγγελματία ξεναγό όπου χρειάζεται βάση προγράμματος 

του σχολείου . 
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 Προσφορά της εταιρείας μας ένα τριήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη για δύο άτομα με πρωινό  για τη 

λαχειοφόρο αγορά του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων. 
 
 Παρουσία  γιατρού στο ξενοδοχείο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

 
 Επισκέψεις – βάσει του προγράμματος του σχολείου . 

 
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης “ Tour Operators ” εναρμονιζόμενη με το Προεδρικό Διάταγμα 7/2018 - 

ΦΕΚ 12/Α/29-1-2018  με οδηγία (Εε) 2015/2302 σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους 
συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς (ΕΕ L 326/11.12.2015). Με την ΝP ασφαλιστική  &  
αριθμό ασφαλιστηρίου συμβολαίου 2224015391. (Επισυνάπτονται οι πίνακες με την αναλυτική 
περιγραφή των καλύψεων και παροχών). 
 

 Ασφαλιστήριο  συμβόλαιο προσωπικών ατυχημάτων ταξιδιού “Ταξιδιωτική – Ιατροφαρμακευτική” με 
επέκταση καλύψεων COVID – 19   ειδικά διαμορφωμένο.  Mε την ANAX INSURANCE & ΤΗΝ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ INTERAMERICAN & αριθμό ασφαλιστηρίου συμβολαίου 70063244. (Επισυνάπτονται 
οι πίνακες με την αναλυτική περιγραφή των καλύψεων και παροχών). 

 
Το ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα της Interamerican που ακολουθεί, διασφαλίζει τους μαθητές 
& τους καθηγητές , έναντι δύσκολων καταστάσεων που μπορεί να παρουσιαστούν τόσο κατά την 
διάρκεια της εκδρομής όσο κ' πριν την αναχώρηση. 
Επιστροφή των χρημάτων σας σε περίπτωση ακύρωσης για λόγους υγείας .  
Επιστροφή των χρημάτων σας σε περίπτωση  νόσησης COVID - 19 πριν την αναχώρηση.                                                           

( Επιστροφή 100% του προκαταβληθέντος ποσού.) 
Έξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας ( COVID - 19).    
Αποζημίωση για την απώλεια αποσκευών .  
Έξοδα λόγω καθυστερημένης άφιξης των αποσκευών  .   
Επαναπατρισμός των συνταξιδευόντων μελών της οικογένειας του Ασφαλισμένου .  
Έξοδα διαμονής και επικοινωνίας του Ασφαλισμένου εξαιτίας απώλειας των ταξιδιωτικών του 
εγγράφων. 
Έξοδα λόγω καθυστέρησης της πτήσης . 
Έξοδα του Ασφαλισμένου εξαιτίας πρόωρης διακοπής του ταξιδιού του. 
Έξοδα μετάφρασης (Απώλεια εγγράφων , νοσηλεία , διάγνωση κ.α).  
Έξοδα για αποστολή φαρμάκων του Ασφαλισμένου. 
Έξοδα μετακίνησης και διαμονής , στενού συγγενή του Ασφαλισμένου που νοσηλεύεται. 
Έξοδα νοσηλείας εκτός χώρας μόνιμης διαμονής  
Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εκτός νοσοκομείου     
Ιατρικές συμβουλές και πληροφορίες Συντονιστικού Κέντρου (Χωρίς περιορισμό χρήσης)   
Υγειονομική μεταφορά του Ασφαλισμένου (Χωρίς όριο κόστους)  
Προσωπική Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων     

http://www.happydays-travel.gr/
mailto:info@kavaliero-viajes.com


 

              

                  HAPPY DAYS TRAVEL 
              ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 147 Β, 16341  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ   

              Τηλ: 210.7621330-1,         Fax: 210.7621332      
                         www.happydays-travel.gr     e-mail : info@happydays-travel.gr 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 Φ.Π.Α. 

 
 Ποινική ρήτρα για τη σωστή τέλεση των όρων . 

 
 Αποδοχή όλων των όρων της προκήρυξης . 

 
 Ο οικονομικός διακανονισμός θα οριστεί σε συνεργασία με την διεύθυνση του γυμνασίου . 

 
Σημείωση : Από 1/1/18 , έχει επιβληθεί φόρος διαμονής σε όλα τα ξενοδοχεία της Ελληνικής 
επικράτειας .Θα πρέπει να υπολογίσετε ότι το κόστος για διαμονή σε ξενοδοχεία 4* θα είναι 3 ευρώ 
ανά δωμάτιο ανά διαν/ση ,και πληρώνεται κατά την άφιξη σας, στην υποδοχή του ξενοδοχείου . 
 

 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση. 

 
ΓΙΑ ΤO HAPPY DAYS TRAVEL 

 
Μαστρογιάννης Βασίλης 

Tηλ. :  6937131911 
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