
 

 

 
Αρσακειο Γυμνασιο 
Δημιουργία – 17/01/2020 

Μητροπόλεως 20 

Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54624 

2310 288 300 

2310 288 238 

schools@herodotustours.gr 

www.herodotus.gr 

/herodotustours 

 

Διάρκεια 

3 ημέρες  

[ 06 – 08 / 04 ] 
--- 

Συμμετέχοντες  

61 Μαθητές & 

6 Συνοδοί Εκπαιδευτικοί 

Προορισμός 

Αθήνα 

 Herodotus Tours 

Γραφείο Γενικού Τουρισμού 

ΜΗ.Τ.Ε. : 09.33.E.60.00.00.98.6Υ1 

 

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες της επιτροπής αξιολόγησης, 
 

Παρακάτω θα βρείτε την ειδικά διαμορφωμένη προσφορά μας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες που ζητήσατε στην 
εκδήλωση ενδιαφέροντος σας, η οποία περιέχει λύσεις και προτάσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών 
σας, με το καλύτερο δυνατό κόστος.   
  Κάθε σκέλος της προσφοράς περιέχει ανάλυση προϊόντων και υπηρεσιών, με σεβασμό στην λεπτομέρεια και την 
ευκολότερη κατανόηση από την επιτροπή, πάντα μέσα στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας αλλά και στις προ 
απαιτούμενες από την επιτροπή σας, υπηρεσίες. 
  Σε κάθε περίπτωση το τμήμα που ασχολείται με το κομμάτι του σχολικού τουρισμού, βρίσκεται στην διάθεση σας για 
οποιαδήποτε διευκρίνιση ή αποσαφήνιση των προσφερόμενων υπηρεσιών. 
  Παρακάτω θα βρείτε τις υπηρεσίες που περιλαμβάνει η προσφορά μας και στην συνέχεια τις επιλογές σε προϊόντα, 
στον τιμοκατάλογο που ακολουθεί.   

Παρεχόμενες Υπηρεσίες: 

● Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας σε τρίκλινα κατά βάση δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για τους 

συνοδούς εκπαιδευτικούς.  

(Θα σας παρακαλούσαμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο στις ποιοτικές περιγραφές των ξενοδοχείων.) 

● Περιηγήσεις – Ξεναγήσεις πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο (με ικανό αριθμό θέσεων), ελεγμένο σύμφωνα με 

τους ευρωπαϊκούς νόμους για την πραγματοποίηση του  προγράμματος που θα συμφωνηθεί. Η εταιρεία μας διαθέτει 

πολυτελή ιδιόκτητα λεωφορεία ελεγμένα σύμφωνα με την νέα Ευρωπαϊκή οδηγία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην 

ασφάλεια των εκδρομέων-μαθητών. Επίσης διαθέτουμε τους πλέον έμπειρους οδηγούς οι οποίοι είναι πολύ καλοί 

γνώστες των δρόμων και των ιδιαίτερα υψηλών απαιτήσεων μιας σχολικής εκδρομής. 

● Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλιση καθώς και ασφάλιση αστικής ευθύνης tour operator/διοργανωτή. (Ισχύει για όλους 

τους συμμετέχοντες)οι παραπάνω υπηρεσίες ασφάλισης και ειδικότερα ή Ασφάλιση αστικής ευθύνης, εκτός από 

απαραίτητες για την ομαλή διεξαγωγή μίας εκδρομής, είναι υποχρεωτικές από την κείμενη νομοθεσία. (Αναλυτικές 

παροχές θα βρείτε στο ένθετο των εγγράφων αξιολόγησης, όπου θα βρείτε το συμβόλαιο με την ασφαλιστική 

εταιρία). 

● Πρωινό ή και ένα γεύμα καθημερινά στο εστιατόριο του ξενοδοχείου ανάλογα με την επιλογή σας. 

● Δωρεάν συμμετοχή των συνοδών εκπαιδευτικών. 

● Αντιπροσώπους του γραφείου μας  οι οποίοι θα είναι επιφορτισμένοι με την εποπτεία της άρτιας διεξαγωγής της 

εκδρομής . 

● Έμπειρός Ιατρός συνοδός, σε όλη την διάρκεια της εκδρομής 
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Σημαντικές σημειώσεις: 

● Για το ποσό που θα συμφωνηθεί, θα κοπούν αποδείξεις για τους εκδρομείς. 

(Στις τιμές της προσφοράς συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ) 

● Οι τιμές της προσφοράς έχουν υπολογισθεί σύμφωνα με των αριθμό των συμμετεχόντων που αναφέρεται στην 

προκήρυξη του σχολείου, κάθε σημαντική αλλαγή θα επηρεάσει την τελική τιμή. (Η τελική τιμή θα συνυπογραφεί στο 

μεταξύ μας συμβόλαιο). 

● Η προσφορά και οι υπηρεσίες της έχουν συνταχθεί με βάση την εκδήλωση ενδιαφέροντας σας και αποδέχονται 

πλήρως τους όρους που τέθηκαν, κάθε σκέλος και οποιαδήποτε διευκρίνιση θα συμφωνηθούν και θα συνυπογραφούν 

στον μεταξύ μας συμφωνητικό που αποτελεί και γραπτή βεβαίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

● Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι των ξενοδοχείων (εστιατόρια, μπαρ, πισίνες κ.λ.π.) θα βρίσκονται στη διάθεση των 

εκδρομέων. Τα προτεινόμενα ξενοδοχεία πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σωστή διαμονή των μαθητών 

(καθαριότητα, θέρμανση, ζεστό νερό κ.λπ.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divani Palace Acropolis Hotel 5* - www.divaniacropolishotel.gr 
Παρθενώνος 19 // Ακρόπολη 

Ξενοδοχείο 5* σε απόσταση αναπνοής απ’ την Ακρόπολη. 

Διαμονή σε τρίκλινα κατά βάση δωμάτια 

Τιμή με 

Πρωινό 

Τιμή με 

Ημιδιατροφή 

121 €  

Κατ’ άτομο 
- 
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Ibis Styles Hotel 4* - www.accorhotels.com 

Λεωφόρος Βουλιαγμένης 109 // Νέος Κόσμος 

Το ολοκαίνουργιο ξενοδοχείο Ibis Styles της γνωστής αλυσίδας Accor 

Hotels of the World ανοίγει τις πόρτες του στις σχολικές εκδρομές. 

Βρίσκεται σε απόσταση 7’ λεπτών απ’ το μουσείο της Ακρόπολης, τον 

πεζόδρομο Μακρυγιάννη & την Πλάκα. 

ΔΙΚΛΙΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

Τιμή με 

Πρωινό 

Τιμή με 

Ημιδιατροφή 

115 €  

Κατ’ άτομο 
- 

 
 

Ilissos Hotel 4* www.ilissos.gr 
Λεωφόρος Καλλιρόης 72 // Ακρόπολη-Κουκάκι 

*Προτεινόμενο Ξενοδοχείο* Σε εξαιρετικά προνομιακή τοποθεσία, 

σε απόσταση 10 λεπτών με τα πόδια  από το Μουσείο της 

Ακρόπολης, την Πλάκα και τον πεζόδρομο Μακρυγιάννη/Αρεπαγίτου. 

Το ξενοδοχείο έχει φιλοξενήσει τα περισσότερα σχολεία της Βόρειας 

Ελλάδας με μεγάλη επιτυχία γι’ αυτό και αποτελεί προτεραιότητα στις 

μαθητικές εκδρομές τα τελευταία χρόνια. 

Υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης των ωρών που πραγματοποιούνται τα 

παρεχόμενα γεύματα σύμφωνα με το πρόγραμμα του σχολείου. 

Τιμή με 

Πρωινό 

Τιμή με 

Ημιδιατροφή 
Σε Μπουφέ 

90 €  

Κατ’ άτομο 

99 €  

Κατ’ άτομο 

Zafolia Hotel 4* - www.athenszafoliahotel.gr  

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΟΝΟ 07 – 09 / 04 
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 87-89 // Γκύζη 

Ξενοδοχείο 4* στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας δίπλα στην ΓΑΔΑ.  

Προτεινόμενο Ξενοδοχείο :  Εξαιρετική επιλογή ξενοδοχείου. 

(Η παροχή Πρωινού και Ημιδιατροφής πραγματοποιείται σε μπουφέ). 

Τιμή με 

Πρωινό 

Τιμή με 

Ημιδιατροφή 

120 €  

Κατ’ άτομο 

129 €  

Κατ’ άτομο 

Titania Hotel 4* - www.titania.gr 
Πανεπιστημίου 52 // Ομόνοια 

Ξενοδοχείο 4* σε μικρή απόσταση απ’ την πλατεία Ομονοίας και την 

πλατεία Συντάγματος. 

Τιμή με 

Πρωινό 

Τιμή με 

Ημιδιατροφή 
Σε Μπουφέ 

120 €  

Κατ’ άτομο 

126 €  

Κατ’ άτομο 
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Σημαντικές Σημειώσεις 

Στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος διαμονής όπου σύμφωνα με το Ν.4276/2014 (Α’ 155) άρθρο 1 παρ. 2, 

θα επιβάλλεται από 01/01/2018 στα ξενοδοχεία διαμονής και ορίζεται ως ακολούθως: 

 (Ξενοδοχείο 4*= 3€ ανά δωμάτιο ημερησίως) 

(Ξενοδοχείο 5*= 4€ ανά δωμάτιο ημερησίως) 

 

 

Βρισκόμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία η διευκρίνιση. 

 

 

The Athenian Callirhoe Exclusive Hotel 4* - www.tac.gr 
Λεωφόρος Καλλιρόης 32 & Πετμεζά // Ακρόπολη 

*Προτεινόμενο Ξενοδοχείο* Εξαιρετική επιλογή ξενοδοχείου σε 

μικρή απόσταση από το μουσείο Ακρόπολης (μόλις 300 μέτρα) αποτελεί 

την ιδανική λύση στο κέντρο της πόλης για την καλύτερη διεκπεραίωση 

του προγράμματος σας. (Η παροχή Πρωινού και Ημιδιατροφής 

πραγματοποιείται σε μπουφέ και όχι σε μενού πιάτων, με διαφορά ο 

καλύτερος & πλουσιότερος μπουφές σε σχέση με αντίστοιχα καταλύματα 

).Δωρεάν wi-fi σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου και των δωματίων. 

Τιμή με 

Πρωινό 

Τιμή με 

Ημιδιατροφή 
Σε Μπουφέ 

115 €  

Κατ’ άτομο 

119 €  

Κατ’ άτομο 


