
H O L I D A Y S 

Α Θ Η Ν Α 20/2/2018 
ΠΡΟΣ : 48° ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΥΠ' ΟΨΙΝ : Διεύθυνσης 

Συλλόγου Καθηγητών 
Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 
Μαθητικής Κοινότητας 

Αξιότιμοι Κυρίες fit Κύριοι, 

Η εταιρεία I.Q HOLIDAYS «Έξυπνες Διακοπές» βρίσκεται στον χώρο του Τουρισμού εδώ και 
έντεκα έτη και έχει καταφέρει να συγκαταλέγεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες δυνάμεις του 
χώρου. 

Η εμπειρία 27 ετών ,ο επαγγελματισμός , η διάθεση και το όραμα των Ιδιοκτητών , έχουν 
συμβάλει ΕΓίην δημιουργία ενός εντυπωσιακού σε μέγεθος πελατολογίου, πού 
αποτελείται από, μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες(ου$5ΐ'ηθ5 accounts), 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, είναι σίγουρα 
μια εγγύηση για τους νέους πελάτες μας, αφού ήδη μας εμπιστεύονται μεγάλοι 
Οργανισμοί.(Μπορείτε να πάρετε μια γεύση στην κατηγορία News στην ιστοσελίδα μας) 

0 κορμός της Εταιρείας μας απαρτίζεται από μοναδικά στελέχη του χώρου σε εμπειρία και 
ταξιδιωτικές γνώσεις και σε συνδυασμό με την άρτια μηχανογραφική-γραμματειακή 
υποστήριξη, βρίσκονται πάντα στην διάθεση σας να οργανώσουν και να εγγυηθούν απόλυτα 
επιτυχημένες εκδρομές. 

Ελπίζουμε με την προσφορά που επισυνάπτεται να μας επιλέξετε και να απολαύσετε και 
εσείς ΑπροΒλημάτιστα την εκδρομή σας. 

Σημείωση: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Εταιρείας μας (www.iqholidays.com) όπου 
ενημερώνεται καθημερινά, κάντε online κράτηση αυτοκινήτου με την AVIS σε 
όλο τον κόσμο, δείτε τα προγράμματα εκδρομών μας σε Ελλάδα και σε όλο 
τον Κόσμο, δείτε περιγραφές όλων των ξενοδοχειακών συγκροτημάτων που 
συνεργαζόμαστε παγκοσμίως και τέλος ενημερωθείτε για τις προσφορές μας. 

Με εκτίμηση, 

Μιχάλης Μινόπουλος 
Γενικός Διευθυντής 

35, Voulis street, 10557 , Athens - Greece. Τ. +30 210 32 32 888, Fax. +30 210 33 111 91 
E-mail info@iqholidavs.qr www.iqholidays.com 

http://www.iqholidays.com
mailto:info@iqholidavs.qr
http://www.iqholidays.com
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Θέμα: Προσφορά για 3ήμερη Εκδρομή στην Πορταριά 50 μαθητές + 04 καθηγητές 

Περιλαμβάνονται: 

Δύο (02) διανυκτερεύσεις στο παρακάτω προτεινόμενο ξενοδοχείο το οποίο πληροί τις 
προϋποθέσεις που ζητάτε στην προκήρυξη σας . 

• Πρωινό καθημερινώς σε πλούσιο μπουφέ του ξενοδοχείου ( 2 πρωινά ). 
• Δείπνο καθημερινώς σε πλούσιο μπουφέ του ξενοδοχείου ( 2 δείπνα ). 
• Τα πούλμαν (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ) θα είναι ελεγμένα μηχανολογικά (με όλα τα 

πιστοποιητικά καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας, κτλ) και με συνεργάσιμο τουριστικό 
οδηγό, θα βρίσκεται στην αποκλειστική χρήση των εκδρομέων καθ' όλη την διάρκεια της 
εκδρομής, Βάση προγράμματος. 

• Βραδινές μετακινήσεις με διαφορετικά πούλμαν για τη σωστή τήρηση των ωραρίων. 
• Οι κοινόχρηστοι χώροι του ξενοδοχείου (Θέρμανση, σαλόνι, bar, κ.τ.λ) θα είναι σε πλήρη 

λειτουργία, καθώς και θέρμανση και ζεστό νερό στα δωμάτια. 
• Τα δωμάτια για τους μαθητές θα είναι κατά Βάση τρίκλινα, τετράκλινα, με μπάνιο. 
• Δωρεάν συμμετοχή Καθηγητών - Συνοδών σε μονόκλινα δωμάτια. 
• Έμπειρος αρχηγός- του γραφείου μας καθ' όλη την διάρκεια της εκδρομής. 
• Το πρόγραμμα εκδρομής θα διαμορφωθεί από τους Υπεύθυνους Καθηγητές σε συνεννόηση με 

την εταιρεία μας. 
• Ιατροφαρμακευτική ασφαλιστική κάλυψη με την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ.( Αρ.Συμβ.1295 ) 
• 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 ) 

• 0 οικονομικός διακανονισμός θα οριστεί από το σχολείο σε συνεννόηση με την εταιρεία μας. 
• Φ. Π. Α. 

Ακολουθεί αναλυτικός τιμοκατάλογος 

Τιμή συμμετοχής κατ' άτομο ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ (Πρωινό και δείπνο σε μπουφέ) : 

PORT ARIA HOTEL Cat 4**** 158 ,00 € 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας 
στο τηλεφωνικό κέντρο 210 3232 888 

Με εκτίμηση, 
Πολύζος Δημήτρης 
Τμήμα Πωλήσεων 

35, Voulis street, 10557 , Athens - Greece. Τ. +30 210 32 32 888, Fax. +30 210 33 111 91 
E-mail info(5>iqholidavs.qr www.iqholidays.com 

http://www.iqholidays.com
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Προς: 48° ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝ1ΪΝ 

ΒΟΛΟΣ ·• ΠΗΛΙΟ 
26 - 28 Απριλίου 2018 

03 ημέρες - 02 διανυκτερεύσεις 

Προτεινόμενο ξενοδοχείο διαμονής Τιμή κατ' άτομο 

M A R I T S A S HOTEL 5* 

140 € Πορταριά Πηλίου 37 011 140 € 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

> Μεταφορές - μετακινήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν 

τελευταίας τεχνολογίας, εφοδιασμένο με τις απαραίτητες ζώνες 

ασφαλείας, δελτίο καταλληλότητας, (γιο την ασφαλέστερη υετακίνηση 

των μαθητών &. καβπνητών) και όλα τα απαραίτητα από το νόμο 

έγγραφα, στη διάθεση του σχολείου καθ' όλη την διάρκεια της 

εκδρομής και με όλα τα έξοδα (καύσιμα, διόδια αυτοκινητοδρόμων, 

έξοδα παρκινγκ κλπ.) για την πραγματοποίηση του προγράμματος της 

εκδρομής 
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> Δύο (02) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο 

> Πρωινό καθημερινό (2 προγεύματα) 

> Βραδινό καθημερινά (2δείπνα) 

> Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι του ξενοδοχείου (κήπος, μπαρ 

κλπ.) είναι στη διάθεση σας, το ξενοδοχείο πληροί τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σωστή διαμονή σας 

(θέρμανση, ζεστό νερό κλπ.) 

> Διαμονή μαθητών κατά βάση σε τρίκλινα-τετράκλινα δωμάτια με 

όλες τις ανέσεις 

> Δωρεάν συμμετοχή για τους συνοδούς καθηγητές 

> (04) συμμετοχές μαθητών με 50 % έκπτωση 

> Εκδρομές - περιηγήσεις βάση προγράμματος 

που θα ορίσει το σχολείο. 

> Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης με τη GENERALI 

HELLAS για μαθητές και καθηγητές (στη προσφορά υπάρχει 

αναλυτικός πίνακας ασφαλιστικής κάλυψης) 

> Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με τη GENERALI 

HELLAS για μαθητές και καθηγητές (στη προσφορά υπάρχει 

αναλυτικός πίνακας ασφαλιστικής κάλυψης) 

> Φ.Π.Α 

> Διόδια 



Αθήνα 22/02/2018 

Προς: 48° Γυμνάσιο Αθήνας 

Υπόψη: κας Δάρας Δέσποινας 

Θέμα: Προσφορά για 3ήμερη εκδρομή μαθητών 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσφέρουμε την τ ιμή των 119,00 € το άτομο για 5την 3ήμερη 
προγραμματισμένη εκδρομή του σχολείου σας στον Βόλο και στο Πήλιο. 

Η τιμή περιλαμβάνει 

1. Μεταφορές - εκδρομές - περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα σας 

2. 2 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στην Πόρταριό ^ ιΛ_ .. _ 

3. 2 πρωινά σε μπουφέ 

4. 2 δείπνα σε μπουφέ 

5. 4 μονόκλινα δωρεάν για τους συνοδούς καθηγητές 

6. Τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές 

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή επιπλέον πληροφορία . 

Με εκτίμηση, 

Τσαλώνη Ρούλα 

TRAVEL AGENCY 
280, ACHARN^N STR. - 112 53 ATHENS 

TEL. +30 210 8662451, +30 210 8662234 - FAX: +30 210 8662234 

e-mai l: info@patakistravel.gr - website: www.patakistravel .gr 

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


Manessis 
ταί , ιδ ι άνζυην, 

48° ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Προσφορά για την 3-ήμερη εκδρομή στο Πήλιο 26-28 Απριλίου 2018 

I IΝ / s_ 

Manessis Travel 

Maness is — Ταξίδι Άνεσης., τρεις-λέξεις. ιι:α .φιλοσοφία απόλυτης προσήλωσης στην καλύτερη-δυνατή 
εξυπηρέτηση του ταξιδιώτη στην Ελλάδα και σε όλο τον Κόσμο! 

Αποδεδειγμένη στην πράξη, περισσότερα από 28 χρόνια! Και με την "πιστοποίηση" περισσότερων από 
1.000.000 ταξιδιωτών. Προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο, σαν να φροντίζουμε... το δικό μας ταξίδι - κι 
ακόμη περισσότερο. Είναι μια φιλοσοφία απλή σαν σύλληψη, όσο πολύπλοκη κι αν είναι στην υλοποίηση 
της. Και την υπηρετούμε πάντα πιστά! 

Έτσι γίναμε γνωστοί, σαν οι καλύτεροι διοργανωτές ταξιδιών στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, 
κατακτώντας και το πρώτο βραβείο TTG. 

Έτσι καθιερώσαμε και την Τιμητική Διάκριση «Manessis Top 10 Hotels» το 2009, για εκείνα τα 
Ξενοδοχεία που ξεχωρίζουν στην προτίμηση των ταξιδιωτών Manessis! 

Μέλος των τουριστικών οργανισμών ΗΑΤΤΑ, ΙΑΤΑ, ο ταξιδιωτικός οργανισμός Manessis έχει 
πιστοποιηθεί με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 της TUV AUSTRIA H E L L A S . 

Εδραιωμένη π ια σαν ένας από τους μεγαλύτερους ταξιδιωτικούς οργανισμούς της χώρας, η MANESSIS 
TRAVEL έχει ισχυρές και μόνιμες συνεργασίες με τις μεγαλύτερες αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες, 
αλλά και με τις σημαντικότερες και νεότερες ξενοδοχειακές μονάδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Από τον δημιουργό της εταιρίας Ανδρέα Μάνεσση και το Διοικητικό Συμβούλιο, έως τους εσωτερικούς και 
εξωτερικούς συνεργάτες μας, μία είναι η γραμμή: Πρώτα ο Ταξιδιώτης! 

Και εδώ μετράνε οι άνθρωποι μας! 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας μαθητικής εκδρομής δεν είναι απλή υπόθεση. Η Manessis 
Travel είναι στελεχωμένη με έμπειρο προσωπικό και άριστης ποιότητας τουριστικά προϊόντα, για 
να μπορεί να σας εγγυάται εκδρομές που καλύπτουν και τον πιο απαιτητικό μαθητή-ταξιδιώτη. 

Το σχολικό τμήμα της εταιρίας πλαισιώνεται από έμπειρους συνεργάτες, που διακρίνονται για τον 
υψηλό επαγγελματισμό τους και την απόλυτη αφοσίωση στο έργο τους. 

Γι' αυτό και μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες ταξιδιωτικές υπηρεσίες, στη χαμηλότερη 
δυνατή τιμή - χωρίς να παραβιάζουμε την ποιότητα τους, απλά και μόνο για να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί... 

Με εκτίμηση, 

Για την Manessis Travel A U S T R I A 
H E L L A S 
EN ISO 9001:2008 ΙΛΤΛ 

Ρούλα Καραγιάννη 
www.manessistravel.gr 

Φιλελλήνων 4 , Σύνταγμα-Αθήνα TK 10557, Τ.+30 210 32 90 100, F.+30 210 32 42 446, πα 2721081/6 
ΜΗ.Τ .Ε No: 0206Ε60000440600 

http://www.manessistravel.gr


Προς : 48° ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
Θέμα : ΕΚΔΡΟΜΗ ΠΟΡΤΑΡΙΑ 

Υπόψη : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
: ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 
: ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 
: ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Αγαπητοί ταξιδιώτες, 

Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που συμμετέχουμε στο διαγωνισμό της εκπαιδευτικής εκδρομής του σχολείου 
σας. Παρακάτω σας παραθέτουμε όλα τα στοιχεία της εκδρομής με τιμές και υπηρεσίες. 

Ημερομηνίες: 26-28/04/2018 
Άτομα: 50 μαθητές και 04 καθηγητές 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΔΙΑΜΟΝΗ ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ 

ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ 

ΧΕΝΙΑ PALACE PORTARIA 4 * ^ € 1 6 0 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν, στην αποκλειστική διάθεση του σχολείου καθ' όλη την 
διάρκεια της εκδρομής για το πρόγραμμα που επιθυμείτε, υε έυπειοο και ευγενικό οδπνό. 

• Δύο διανυκτερεύσεις στο παραπάνω ξενοδοχείο σε τρίκλινα κατά βάση δωμάτια για τους 
μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές. 

• Όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι του ξενοδοχείου (εστιατόριο, μπαρ, κλπ.) είναι στη διάθεση σας, καθώς 
επίσης τα προτεινόμενο ξενοδοχείο πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σωστή διαμονή σας 
(θέρμανση, ζεστό νερό κλπ). 

• Πρόγευμα καθημερινά στο ξενοδοχείο σε μπουφέ. 

• Δείπνο καθημερινά στο ξενοδοχείο σε μπουφέ. 

• Εκδρομές-περιηγήσεις βάσει προγράμματος. 

• Επαγγελματίας αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας. 

• Δωρεάν συμμετοχή συνοδών - καθηγητών. 

• Μία δωρεάν συμμετοχή για οικονομικά ασθενέστερο μαθητή του σχολείου σας. 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης tour operator με την Generali Hellas. Επισυνάπτεται η λεπτομερής και 
αναλυτική περιγραφή των καλύψεων και παροχών. 

• Ταξιδιωτική ασφάλιση ατυχήματος και ασθένειας με την Generali Hellas. Επισυνάπτεται η λεπτομερής 
και αναλυτική περιγραφή των καλύψεων και παροχών. 

• Ο ΦΠΑ όπου προβλέπεται. 

maness is t raveUgr 



Δεν περιλαμβάνονται: 

χ 0 νέος φόρος διαμονής στο ξενοδοχείο. 

χ Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά (προαιρετικά). 

χ Ποτά , αναψυκτικά και γεύματα όπου δεν αναφέρονται. 

χ Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα και συναφείς χώρους και ότι άλλο ρητά δεν αναγράφεται στα 
περιλαμβανόμενα. 

Βρισκόμαστε πάντοτε στη διάθεση one νια όποιες διευκρινήσεις και απορίες! 

Με εκτίμηση 

Για την Manessis Travel 
Κα ραγιά ννη Ρούλα 
2103290100 _ . . . - - ~< 

maness is t raveUgr 
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