
 

 

                                                                                                                            

ΠΡΟΣ       : 2ο Γενικό Λύκειο Ν. Ιωνίας 

ΥΠ’ OΨΙΝ : Διεύθυνσης   

                  Συλλόγου Καθηγητών 

                  Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 

                  Μαθητικής Κοινότητας 

 

Αξιότιμοι Κυρίες & Κύριοι, 
 

  Η εταιρεία μας I.Q HOLIDAYS «Έξυπνες Διακοπές» βρίσκεται στον χώρο του Τουρισμού από το 

2003 και έχει καταφέρει να συγκαταλέγεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα ταξιδιωτικά Γραφεία Γενικού 
Τουρισμού της χώρας μας. 
 

  Η εμπειρία 30 ετών, ο επαγγελματισμός, η διάθεση και το όραμα των Ιδιοκτητών, έχουν συμβάλει στην 
δημιουργία ενός εντυπωσιακού σε μέγεθος πελατολογίου, που αποτελείται από μεγάλες πολυεθνικές 
εταιρείες, Τράπεζες, Οργανισμούς Δημοσίου, Συλλόγους - Συνδέσμους, Σχολείων - Πανεπιστημίων που 
απολαμβάνουν κάθε χρόνο τις υψηλού επιπέδου ταξιδιωτικές υπηρεσίες της σε Ελλάδα και Εξωτερικό.  
 
Η διοργάνωση των παγκοσμίων EVENT από την εταιρεία μας στην χώρα μας και στον υπόλοιπο κόσμο, 
είναι σίγουρα μια εγγύηση για τους νέους πελάτες μας, αφού ήδη μας εμπιστεύονται μεγάλοι Οργανισμοί 
και Εταιρείες (Κατηγορία Events by IQ στην ιστοσελίδα μας).   
 

Σας αναφέρουμε ενδεικτικά μερικούς από τους πελάτες και event μας : 
 
Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού & UNESCO για την Διοργάνωση των Ευρωπαϊκών Μαθητικών 
Συνεδρίων (6 Συναπτά Έτη) - Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών - Red Bull Hellas – Forthnet - 
Gregory's - Yava - Ηλεκτρικά Καρώνης - Yves Rocher - Euroaxes - Athens Throwdown (Crossfit) - 
Grafima – E-Click - Meidanis –  Εκδόσεις Παπαζήση.  
 
  Tα γραφεία της Εταιρείας μας βρίσκονται επί της Πλατείας Συντάγματος και καθημερινά μας 
επισκέπτονται και εξυπηρετούνται εκατοντάδες πελάτες για τις ταξιδιωτικές τους ανάγκες. 
 
  Ευελπιστούμε με την προσφορά που ακολουθεί, να μας επιλέξετε και να απολαύσετε και εσείς 
απροβλημάτιστα την εκδρομή σας.   
 

 

Με εκτίμηση, 
 

 

 

 

Γεώργαρος Αθανάσιος 
Διευθυντής πωλήσεων 

 

 

 

http://iqholidays.gr/events/


 

 

 
 

Θέμα:  

Προσφορά για τριήμερη εκδρομή στο Πήλιο  

57 μαθητές+4 καθηγητές 

05-07/05/2022 

 

Περιλαμβάνονται:  
 

❖ Δύο (02) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο PELION RESORT 4**** , το οποίο βρίσκεται στην 

Πορταριά Πηλίου και πληροί τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στην προκήρυξη. Αναλυτικά : 
 

- Βρίσκεται 11 χλμ από την πόλη του Βόλου. 
- Θα φιλοξενήσει μόνο το δικό σας σχολικό γκρουπ.  
- Ξεχωριστή αίθουσα για την ψυχαγωγία – διασκέδαση των μαθητών σας.  
- Το ξενοδοχείο είναι πιστοποιημένο υγειονομικά 

 
❖ Πρωινό καθημερινώς σε μπουφέ στο εστιατόριο του ξενοδοχείου  (2 πρωινά ) 

 
❖ Δείπνο καθημερινώς σε μπουφέ στο εστιατόριο του ξενοδοχείου   (2  δείπνα ). 

  
❖ Πολυτελές κλιματιζόμενο τουριστικό λεωφορείο ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, το οποίο θα είναι 

ελεγμένο  μηχανολογικά (με όλα τα πιστοποιητικά καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας, 
κτλ) με έμπειρο στις σχολικές εκδρομές τουριστικό οδηγό και θα βρίσκεται στην αποκλειστική 
χρήση των εκδρομέων καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής, βάση προγράμματος , καθώς και για 
νυχτερινές μετακινήσεις εφόσον επιθυμείτε. 
 

❖ Οι κοινόχρηστοι χώροι του ξενοδοχείου (Θέρμανση, σαλόνι, bar, κ.τ.λ) θα είναι σε πλήρη 
λειτουργία, καθώς και θέρμανση και ζεστό νερό στα δωμάτια. 
 

❖ Διαμονή για τους μαθητές σε τρίκλινα δωμάτια, με μπάνιο. 

 
❖ Διαμονή για τους καθηγητές σε μονόκλινα δωμάτια. 

 
❖ Τέσσερις (4) μισές 50% συμμετοχές οικονομικά αδυνάμων μαθητών. 

 
❖ Περιηγήσεις βάση προγράμματος. 

 
❖ Έμπειρος αρχηγός – συνοδός του γραφείου μας με περιηγητικές ικανότητες, καθ’ όλη την 

διάρκεια της εκδρομής.  
 

❖ Διόδια αυτοκινητόδρομων. 
 

❖ Το τελικό αναλυτικό πρόγραμμα εκδρομής θα διαμορφωθεί από τους Υπεύθυνους του συλλόγου σε 
συνεννόηση με την εταιρεία μας.  



 

 

 
 

❖ Ιατροφαρμακευτική  ασφαλιστική κάλυψη με την Mondial Assistance με καλύψεις και 
για τυχόν περιστατικά Covid-19 που εξασφαλίζουν τους ασφαλιζόμενους σε περίπτωση 
κρουσμάτων , τόσο πριν την αναχώρηση (επιστροφή χρημάτων), όσο και κατά την 
διάρκεια της εκδρομής (κάλυψη εξόδων κηδεμόνα για την μεταφορά και επιστροφή 
από τον προορισμό της εκδρομής, κάλυψη εξόδων σε περίπτωση επιβολής καραντίνας 
από τον ΕΟΔΥ τόσο για τον ασφαλιζόμενο όσο και για τον Κηδεμόνα του και τυχόν 
κοντινή επαφή). Παρακαλούμε όπως διαβάζετε αναλυτικά το έντυπο της Mondial 
Assistance που σας επισυνάπτουμε με όλες τις παροχές και καλύψεις. 
 

❖ 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. ( Αρ.Συμβ. 66054 ). 

 
❖ Ο οικονομικός διακανονισμός θα οριστεί από το σχολείο σε συνεννόηση με την εταιρεία μας. 
 

❖ Φ.Π.Α. 
 

❖ Αποδοχή των όρων της προκήρυξης. 
 

❖ Ατομικές αποδείξεις σε κάθε μαθητή ή γονέα με το πέρας της εκδρομής. 
 

Τιμή συμμετοχής ανά μαθητή :  

 
  

PELION RESORT HOTEL 4**** :  
 170,00€   

 Με ημιδιατροφή 

https://www.pelionresort.gr/el/ 
 
 

 

Δεν περιλαμβάνονται:  

Νέος φόρος διανυκτέρευσης (καταβάλλεται απευθείας από τους εκδρομείς με την άφιξη στο 
ξενοδοχείο – Για τα 4* ξενοδοχεία είναι 3€ ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση, είσοδοι σε μουσεία 
και επισκεπτόμενους χώρους (όπου προβλέπεται), προσωπικά έξοδα, ποτά στα γεύματα και ότι δεν 
αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα. 
 

Σημείωση : Η προσφορά ισχύει για συμμετοχή 57 μαθητών και 4 συνοδών καθηγητών. 
 

 
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας 

στο τηλεφωνικό κέντρο 210 3232 888 ή στο κινητό 693 6 123 001 

Με εκτίμηση, 
 

 

Μινόπουλος Μιχάλης 


