
 

 

Πρόταση διαμονής στη πόλη της Τίνου                                                                        

Hotel Tinos Beach  cat 4**** 
Διεύθυνση: Kionia, Τήνος 842 00 

 

 

 

https://www.google.gr/search?q=tinos+beach+hotel+%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyz7CszLC00JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAed9DUUwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjX5L62n_PYAhVFVSwKHXsPCboQ6BMIpwEwEA


 

 

 



 

 

 

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ:  
 
TINOS BEACH  HOTEL  4**** :   
www.tinosbeach.gr  
# 185,00€ #  εκατόν ογδόντα πέντε € 
 
Προσοχή – σημαντική σημείωση : 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δημοτικοί φόροι του ξενοδοχείου (6,00€ το δωμάτιο ) ,  
 ημιδιατροφή σε μπουφέ , η κρουαζιέρα – μετακίνηση με πλοιάριο από Τήνο για Δήλο – Μύκονο & 
επιστροφή Τήνο ( αξίας 20,00€)   Ι.Χ. στην διάθεση των συνοδών καθηγητών  για τυχόν έκτακτη ανάγκη 
μετακίνησης με μαθητή ,  Ιατρός στη διάθεση του σχολείου σε περίπτωση ανάγκης, ,ασφαλιστική κάλυψη 
των μαθητών & των καθηγητών με επέκταση για covid – 19 (αξίας 10,00€)   
  

Προσοχή : οι διαθέσιμες ημερομηνίες είναι 05-07/04 ή 07-09/04 
 

➢ Δεκτή κάθε πρόταση από τους συνοδούς καθηγητές ή την πλήρη διαμόρφωση                  
του προγράμματος με τους υπ. Συνοδούς του Λυκείου πριν την αναχώρηση .  

 
 

    
ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ  ΤΙΜΗ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  ΟΙ  ΚΑΤΩΘΙ   ΠΑΡΟΧΕΣ: 

 
➢ Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τη διαδρομή Ραφήνα – Τήνος – Ραφήνα, σε οικονομικές θέσεις για όλους τους 

συμμετέχοντες.  
 

 
 
 
 
 
 

➢ Διαμονή (2 διανυκτερεύσεις) στο προτεινόμενο  ξενοδοχείο σε τρίκλινα & τετράκλινα  κατά βάση δωμάτια για 
τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές. 
 

➢ Μεταφορά από το χώρο του σχολείου προς το λιμάνι της Ραφήνας  κατά την αναχώρηση και αντιστρόφως 
κατά την επιστροφή . 

 
➢ Το σχολείο  καθ΄ όλη  την  διάρκεια  της  εκδρομής  του( από λιμάνι Τήνου)   θα  έχει στην αποκλειστική διάθεσή 

του  πούλμαν  , πρόσφατα ελεγμένα από Κ.Τ.Ε.Ο, που πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία,  ώστε να παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης ή τροποποίησης του οποιοδήποτε 
προγράμματος  που συμφωνηθεί με τους συνοδούς καθηγητές (εκδρομές, επισκέψεις στην πόλη, βραδινές 
μετακινήσεις). Οι οδηγοί είναι  έμπειροι, εφοδιασμένοι με όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο έγγραφα και με 
άψογη συμπεριφορά απέναντι στα παιδιά και στους συνοδούς καθηγητές όπως αρμόζει σε σχολείο.    
 

➢ Περιήγηση   Ίδρυμα της Ευαγγελίστριας, στο ναό της Εύρεσης,στο μαυσωλείο της Έλλης, το μουσείο 

Βυζαντινών εικόνων και κειμηλίων, την έκθεση Τηνίων καλλιτεχνών, την Πινακοθήκη και το 
αρχαιολογικό μουσείο.  

 

➢ Γύρος του νησιού :  

Στον Πάνορμο , στην βόρεια ακτή του νησιού μία  όμορφη παραθαλάσσια τοποθεσία.Το λιμάνι χρησιμοποιούνταν για τη φόρτωση 

εξαγόμενου τηνιακού μαρμάρου ως πρώτης ύλης και χειροποίητων καλαθιών που πλέκονταν (και ακόμα πλέκονται) στο χωριό Βωλάξ.  

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ 

ΡΑΦΗΝ –  ΤΗΝΟΣ 08.05 11.10 

ΤΗΝΟΣ  – ΡΑΦΗΝΑ 17.30 20.50 



 

 

Στον Πύργο το μεγαλύτερο χωριό της Τήνου, όπου θα επισκεφτούμε το εργαστήρι του γλύπτη Χαλεπά και το μουσείο 

Μαρμαροτεχνίας . 

  
➢ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΔΗΛΟ & ΜΥΚΟΝΟ  

 
➢ Επίσημος ξεναγός πιστοποιημένος από τον ελληνικό οργανισμό τουρισμό για την ξενάγηση στη 

Δήλο . 
 
 

➢ Καθημερινό πλουσιοπάροχο πρωινό σε μπουφέ απεριόριστης ποσότητας. (σύνολο 02)  
 

➢ Καθημερινό  πλουσιοπάροχο δείπνο εντός του ξενοδοχείου  σε μπουφέ απεριόριστης ποσότητας στο 
ξενοδοχείο. (σύνολο 02) 

 
➢ Δυνατότητα ειδικής διατροφής για λόγους υγείας κάποιου μαθητή. 

 
 
 

➢ Έμπειρος   αρχηγός – ξεναγός του γραφείου μας καθ' όλη την διάρκεια της εκδρομής  σας.  
 

➢ 02 συμμετοχές με 50% έκπτωση, για οικονομικά αδύναμους μαθητές. 
 
 

 

➢ Δεκτή κάθε πρόταση από τους συνοδούς καθηγητές ή την πλήρη διαμόρφωση του προγράμματος με τους υπ. 
Συνοδούς του Λυκείου πριν την αναχώρηση .  
 

➢ Επαγγελματίας ιατρός στην διάθεση του σχολειού σε περίπτωση ανάγκης . 
 

➢ Δωρεάν συμμετοχή των συνοδών καθηγητών σε μονόκλινα δωμάτια.   
 

➢ Προσφορά για την λαχειοφόρο αγορά του σχολειού  ΤΡΙΑ τριήμερα για 2 άτομα με πρωινό  στο  ξενοδοχείο της 
εταιρείας μας Country Hellas  Resort  4**** στο Καρπενήσι 

 

➢ Στην  περίπτωση που δεν θα πραγματοποιηθεί η μετακίνηση στις ορισθείσες ημερομηνίες λόγω 
ανωτέρας βίας (αντίξοες καιρικές συνθήκες απεργίες- εκλογές κ.λ.π) θα την αντιμετωπίσουμε με 
αλλαγή ημερομηνιών χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για το σχολείο σας .  

 
➢ Επιστροφή χρημάτων σε καταστάσεις  που μπορεί να προκληθούν από απρόβλεπτες καταστάσεις όπως 

πραξικοπήματα, πολέμους, αεροπειρατείες, πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες και οποιαδήποτε 
κατάσταση ανωτέρας βίας.  

 
 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ & ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ   
( Ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα) 

 

➢ Ασφάλεια Aστικής Ευθύνης “ Tour Operator ”  με παγκόσμια γεωγραφικά όρια 

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 ERGO ασφαλιστική εταιρία   &  αριθμό ασφαλιστηρίου συμβολαίου 
2073269637 .  (Επισυνάπτονται οι πίνακες με την αναλυτική περιγραφή των καλύψεων &  και 
παροχών). 

 



 

 

 
➢ Ασφαλιστήριο  συμβόλαιο προσωπικών ατυχημάτων ταξιδιού                                                                                  
Ταξιδιωτική – Ιατροφαρμακευτική - ειδικά διαμορφωμένο με επέκταση καλύψεων COVID – 19 .  
Mε την ANAX INSURANCE & ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ INTERAMERICAN & αριθμό ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου 70061254. (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.                                                           
✓ 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     
 

              
➢ Ο Φ.Π.Α. όπου προβλέπεται.  

 
 

➢ Η Παραπάνω προσφορά ισχύει για 42-47  αυστηρά συμμετέχοντες & 03 συνοδοί καθηγητές  .  
➢ Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλώ πολύ επικοινωνήσετε με την εταιρία μας  .   
➢ Το πρόγραμμα της εκδρομής θα διαμορφωθεί σε συνεννόηση με τους υπ. καθηγητές της εκδρομής. 

 
 

Konstantinos Vadasis                 
Operation dpt. Supervisor                                  
E-mail : Konstantinos@grefis.gr                        
Mob.phone : +30 6984612792                         
GREFIS TRAVEL L.T.D 
ADMINISTRATION & OPERATION OFFICE: 
26-28 Mitropoleos str. (Syntagma sqr.) 
Athens-Greece 
Tel : +30 210 3315621 
Fax: +30 210 3315988 

 

mailto:Konstantinos@grefis.gr

