
 
ΠΡΟΣ :2ΟΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν ΙΩΝΙΑΣ 
ΥΠΟΨΗ : ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ 
ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗ  
 
Αξιότιμοι Κυρίες & Κύριοι, 
 

Η εταιρεία TravelProject δημιουργήθηκε για να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες 
στον  Έλληνα  ταξιδιώτη και τον ξένο τουρίστα. Με αγάπη για αυτό που κάνουμε,  δημιουργούμε και 
οργανώνουμε σύγχρονα πακέτα διακοπών, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες και απαιτήσεις των 
πελατών μας. 

Ειδικότερα, η εταιρεία μας, TRAVELPROJECT, αναλαμβάνει τη διοργάνωση μαθητικών 
εκδρομών σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο σχεδιασμός 
και η υλοποίηση μιας μαθητικής εκδρομής δεν αποτελεί απλή υπόθεση. Η εταιρεία μας είναι 
στελεχωμένη με έμπειρο προσωπικό και παρέχει άριστης ποιότητας τουριστικά προϊόντα, ώστε να 
μπορεί να εγγυάται εκδρομές που καλύπτουν και τον πιο απαιτητικό μαθητή-ταξιδιώτη. Το σχολικό 
τμήμα διακρίνεται για τον υψηλό επαγγελματισμό του και τη σχολαστική του υπευθυνότητα. 
Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης στα σχολεία, οι οποίες περιλαμβάνουν 
ολιγόωρες (επισκέψεις σε μουσεία, αθλητικά κέντρα, αρχαιολογικούς χώρους κ.τ.λ.) ημερήσιες – 
τριήμερες εκδρομές, κρατήσεις ξενοδοχείων, αλλά και πολυήμερες εκδρομές στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. 

 
Σας αναφέρουμε ενδεικτικά μερικούς από τους πελάτες και project μας : 
τράπεζα Πειραιώς, η τράπεζα Eurobank, ο σύλλογος εργαζομένων ΟΤΕ, σύλλογος εργαζομένων ΔΕΗ, 
το Ίδρυμα Νεολαίας και  Δια Βίου Μάθησης, πανεπιστήμια, σύλλογοι και πολλές ιδιωτικές εταιρίες.  
 
 

 
Σημείωση:   Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Εταιρείας μας (www.travelproject.gr), 

ενημερωθείτε για τις οργανωμένες εκδρομές μας σε Ελλάδα και Ευρώπη, 
κάντε OnLine κράτηση για το  ξενοδοχείο σας σε όλο τον κόσμο στις καλύτερες τιμές. 

 
 
Με εκτίμηση, 
 
KIOROGLOUVASILEIOS 
CEO 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗ  

 
 
 
 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  

Ημέρες 7ημέρες 

Διανυκτερεύσεις 4 διανυκτερεύσεις 

Ημερομηνίες 04/12/2022 έως 10/12/2022 

Μαθητές 55   μαθητές 

Καθηγητές 4 καθηγητές 

STELLINA ROYAL &VILLAGE HOTEL 5* 
https://www.stellinagrouphotels.gr/el/hotel/Stellina-Royal 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ 
 
 

285€  
 

 
 
 
 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  

Ημέρες 7ημέρες 

Διανυκτερεύσεις 4διανυκτερεύσεις 

Ημερομηνίες 04/12/2022 έως  10/12/2022 

Μαθητές 55   μαθητές 

Καθηγητές 4 καθηγητές 

CRETA DREAM 4* SUPPERIOR  
                   /www.cretandreamresort.gr 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ 
 
 

260€  
 

• Την ημερομηνία που ταξιδεύετέ στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο θα 
φιλοξενηθεί μόνο το σχολείο σας. 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  

Ημέρες 7ημέρες 

Διανυκτερεύσεις 4διανυκτερεύσεις 

Ημερομηνίες 04/12/2022 έως  10/12/2022 

Μαθητές 55   μαθητές 

Καθηγητές 4 καθηγητές 

CRETA PALM 4* 
https://www.creta-palm.gr 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ 
 
 

235€  
 

 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ  

Ημέρες 7ημέρες 

Διανυκτερεύσεις 4διανυκτερεύσεις 

Ημερομηνίες 04/12/2022 έως  10/12/2022 

Μαθητές 55   μαθητές 

Καθηγητές 4 καθηγητές 

PORTO PLATANIAS 5* 
www.portoplatanias.com 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ 
 
 

275€  
 

 
Περιλαμβάνονται: 

 
 Διάθεση πολυτελούς κλιματιζόμενου τουριστικού λεωφορείου τελευταίας τεχνολογίας 
για τις μετακινήσεις σας στη Κρήτη , το οποίο θα είναι ελεγμένο μηχανολογικά (με όλα 
τα πιστοποιητικά καταλληλότητας, δελτίο ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας, ελαστικά 
τελευταίας τετραετίας, κτλ) και με συνεργάσιμο τουριστικό οδηγό. Όχι διώροφο.  
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 Το λεωφορείο θα συνοδέψει το σχολείο στο καράβι, και θα μεταφέρει εν πλω τις 
βαλίτσες των μαθητών – καθηγητών  

 Διάθεση πολυτελούς κλιματιζόμενου τουριστικού λεωφορείου τελευταίας τεχνολογίας 
για τις μετακινήσεις σας  από το Σχολείο στο λιμάνι του Πειραιά &αντίστροφα  κατά την 
επιστροφή σας   , το οποίο θα είναι ελεγμένο μηχανολογικά (με όλα τα πιστοποιητικά 
καταλληλόλητας,πρόσφατο δελτίο ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας, ελαστικά τελευταίας 
τετραετίας, κτλ) και με συνεργάσιμο τουριστικό οδηγό 

 Τέσσερις (04) διανυκτερεύσειςστο παραπάνω προτεινόμενο ξενοδοχείο  
 
«Τα προτεινόμενα ξενοδοχεία καλύπτουν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την 

ασφαλή και άνετη διαμονή σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα» 
 

 Πρωινό καθημερινώς σε  πλουσιοπάροχο μπουφέ τωνξενοδοχείων(04πρωινά). 
 

 Δείπνο καθημερινώς σε πλουσιοπάροχο μπουφέτων  ξενοδοχείων(04 δείπνα). 
 

Σε όλα τα προτεινόμενα ξενοδοχεία αμονή του σχολείου θα γίνει στην ίδια πτέρυγα 
και τα δωμάτια θα είναι συγκεντρωμένα για την καλύτερη επίβλεψη των μαθητών. 
 

 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια  με κάλυψη 100% σε τετράκλινες καμπίνες για τους μαθητές & 
μονόκλινες για τους καθηγητές σε δρομολόγια Πειραιά –Κρήτη&Κρήτη– Πειραιά. 
 

04/12//2022 Πειραιάς 21:00 Ηράκλειο ή Χανιά 06:15 (επόμενη ημέρα) 
                  09/12/2022 Χανιά ή Ηράκλειο 21:00 Πειραιάς 06:15 (επόμενη ημέρα) 

 
 Δυο ( 02 ) διανυκτερεύσεις εν πλω  
 

 Δυνατότητα ειδικής διατροφής σε μαθητές για λόγους υγείας.  
 

 Ξεναγήσεις – Περιηγήσεις από επίσημους διπλωματούχους ξεναγούς βάση 
προγράμματος. 

 
 Βραδινές μετακινήσεις με τοπούλμαν, εφόσον επιθυμήσετε.  

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

 Παρουσία προσωπικού ασφαλείας στο ξενοδοχείο κατά τις βραδινές ώρες. 
 

Κεντρικά: Βουλής 35, Σύνταγμα                                           Tel. +30 210 96 800 02E.info@travelproject.gr 
Υποκατάστημα: Αγγέλου Μεταξά 39,  ΓλυφάδαTel. +30 210 96 800 02W.www.travelproject.gr 
 
 

mailto:info@travelproject.gr
http://www.travelproject.gr/


 
 Τα δωμάτια για τους μαθητές θα είναι κατά βάση τρίκλινα. 

 
 Δωρεάν συμμετοχή και πλήρης κάλυψη των συνοδών καθηγητών σε μονόκλινα 
δωμάτια. 

 
 ́ Τέσσερις (04) ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχέςγια οικονομικά αδύναμους μαθητές.  

 
 Προσφορά της εταιρείας μας δύο τριήμερα ταξίδια για δύο άτομα στο νησί της Ίου, για 
την λαχειοφόρο αγορά του σχολείου. 

 
 Πλήρη οικονομική κάλυψη σε περίπτωση ασθένειας  μαθητή ή καθηγητή.  

 
 Extra ασφάλεια κάλυψης εξόδων σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής λόγω COVID – 19 
και επιστροφή των χρημάτων στο ακέραιο. 

 
 Extra ασφάλεια κάλυψης εξόδων καραντίνας σε περίπτωση κρούσματος COVID – 19. 

 
 Ιατροφαρμακευτική ασφαλιστική κάλυψη με την ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ( Αρ.Συμβ. 5443).  

 
 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 >> (P 2311005350) με την AIG.  

 
 

 Επαγγελματίας αντιπρόσωπος  του γραφείου μας θα συνοδεύει το σχολείο καθ’ όλη την 
διάρκεια της εκδρομής. 
 
 Αποδοχή ποινικής ρήτρας για την καλή εκτέλεση της εκδρομής . 
 

 
 Αποδοχή ρήτρας  για επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης λόγω ανωτέρας 
βίας ή αιφνιδιαστικής ασθένειας. 
 
 Φ.Π.Α. 
 

 
 Αποδοχή των όρων της προκήρυξης.  

 
Δεν περιλαμβάνεται:  
 
Νέος φόρος διανυκτέρευσης (καταβάλλεται απευθείας από τους εκδρομείς στο ξενοδοχείο – Στα 5* 
ξενοδοχεία είναι 4 € ανά δωμάτιο ανά διανυκτέρευση στα 4 * 3 στα 3* 2 € ). 
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Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση, 
 

ΔΙΑΘΕΣΟΠΟΥΛΟΣΚΩΝ/ΝΟΣ 
School Tourism Sales Manager  

Mob: +6988632379 
Tel: +30 210 9680002 
Σύνταγμα:Βουλής 35 

Γλυφάδα: Αγγέλου Μεταξά 39 
 
 

 

                   ‘ Καλοκαιρινές Διακοπές το 2023 για όλους !!! ’ 

 
 

 
Προσφορά της εταιρείας μας για όλους τους μαθητές που θα συμμετέχουν στην εκδρομή, Τρείς (03) 

ΔΩΡΕΑΝ διανυκτερεύσεις στηνΊο ή στην Πάρογια το ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ (ΙΟΥΝΙΟΣ & ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ) του 2023. 
 

Προσφορά της εταιρείας μας για όλους τους καθηγητές που θα συμμετέχουν στην εκδρομή, Τρείς 
(03) ΔΩΡΕΑΝ διανυκτερεύσεις στηνΊο ή Πάρο για το ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ (ΙΟΥΝΙΟΣ & ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ) του 

2023. 
 
Η μόνη υποχρέωση των δικαιούχων είναι η  καταβολή στο γραφείο μας, του κόστους των ακτοπλοϊκών 

εισιτηρίων και της μεταφοράς (transfer) από το λιμάνι στα ξενοδοχεία μετ’ επιστροφής.  
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