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ΙΔΙΩΤΙΚΟ 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 

     ήκεξα ζηηο  28/02/2017  κεηαμύ ηνπ ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ Connection Travel, λόκηκα εθπξνζσπνπκέλνπ  

από ηνλ  θν  Καξαγηαλλνύδε  Ισάλλε,  θαη ηνπ 1
νπ

 ΓΔΛ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ εθπξνζσπνύκελν αληίζηνηρα από ηελ  

θ. Καθνύξνπ ηπιηαλή  Γηεπζύληξηα ηνπ 1
νπ

 ΓΔΛ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ, ζπκθσλήζεθε λα πξαγκαηνπνηεζεί εθδξνκή 

ζηελ Θεζζαινλίθε κε ηνπο παξαθάησ όξνπο: 

 

 Σςνολική Τιμή  10.640€  

Πποοπιζμόρ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Σςμμεηέσονηερ Μαθηηέρ 56 

Σςνοδοί Εκπαιδεςηικοί 4 

Φπονική διάπκεια 01-04/04/2017 

Ξενοδοσείο Grand Hotel Palace 5*  

 

Σηην ηιμή ζςμπεπιλαμβάνονηαι: 

 

• Η κεηαθνξά κε πνύικαλ από ην 1
ν
 ΓΔΛ Ακαξνπζίνπ ζην ηδεξνδξνκηθό ηαζκό Αζελώλ. 

• Η κεηαθνξά κε Σξέλν από ηελ Αζήλα ζηε Θεζζαινλίθε θαη από ηε Θεζζαινλίθε ζηελ Αζήλα.  

• Η κεηαθνξά κε πνύικαλ ζε όιεο ηηο κεηαθηλήζεηο, εκεξήζηεο θαη βξαδηλέο, ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζηνπο  

  ηόπνπο ησλ επηζθέςεσλ ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα. 

• Η κεηαθνξά κε πνύικαλ από ην ηδεξνδξνκηθό ηαζκό Αζελώλ ζην ζρνιείν θαηά ηελ επηζηξνθή. 

• Σξεηο (03) δηαλπθηεξεύζεηο ζην μελνδνρείν Grand Hotel Palace 5* με ππωινό και δείπνο ζε μποςθέ μέζα  

  ζηο ξενοδοσείο ζε 11 ηεηξάθιηλα, 4 ηξίθιηλα δσκάηηα γηα ηνπο καζεηέο θαη 4 κνλόθιηλα γηα ηνπο ζπλνδνύο  

  θαζεγεηέο.   

• Αζθαιηζηηθή θάιπςε εμόδσλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο γηα όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο  

  ζηε κεηαθίλεζε (καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνύο) γηα όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ θαη ηεο δηακνλήο.    

• Φ.Π.Α., όινη νη λόκηκνη θόξνη θαη δηόδηα. 

 

Επίζηρ  ο Καπαγιαννούδηρ Ιωάννηρ ζςμθωνεί και βεβαιώνει όηι: 

 

α)  Οη ρώξνη δηακνλήο, εζηίαζεο θαη ςπραγσγίαο ησλ καζεηώλ πνπ ζα επηιεγνύλ από ην Σνπξηζηηθό γξαθείν  

     Connection Travel, θαηά ηελ εθδξνκή-κεηαθίλεζε, ζα δηαζέηνπλ λόκηκε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη ζα πιεξνύλ   

     ηνπο όξνπο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο.    

 

β)  Σν πνύικαλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε Θεζζαινλίθε δελ ζα είλαη ιεσθνξείν ηνπ ΚΣΔΛ, ζα είλαη ζε αξίζηε    

     θαηάζηαζε, ζα πιεξνί όιεο ηηο λόκηκεο πξνδηαγξαθέο  θαη όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο αζθάιεηαο γηα κεηαθνξά  

     καζεηώλ θαη όηη ν νδεγόο ζα είλαη έκπεηξνο θαη ζα γλσξίδεη θαιά ηελ πεξηνρή. 
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ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 

 

Υπολογιζμόρ πληπωμήρ εκδπομήρ: 56 μαθηηέρ   ( 56*190€ =10.640€ ) 

 

Τπόπορ πληπωμήρ: 

 

Ημερομηνία Ποσό δόσης και αιτιολογία 

02/03/2017 2.660 €      1η Δόση-Προκαταβολή  (25%) 

 
31/03/2017 

 
                           5.320 €       2η Δόση                               (50%) 

06/04/2017                            2.660 €       3η Δόση-Εξόφληση          (25%)      

  

 

 

Γηα ην Γξαθείν                                                        Γηα ην ρνιείν 

                                                                                                                 

 

 

 

 


