
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ  
 

  
Στοιχεία Προμηθευτή  
 
Εκπρόσωπος  Επιχείρησης  
Όνομα & Επίθετο :                                        ΘΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΡΟΣ   
Ιδιότητα :                                                       ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
Τηλέφωνο επικοινωνίας :                              210 32 32 888        Εσωτερικό :  201 
Κινητό τηλέφωνο :                                        6936123002 
 
Στοιχεία  Επιχείρησης  
Επωνυμία επιχείρησης :                              I.Q HOLIDAYS-ΕΞΥΠΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΕΠΕ 
Δραστηριότητα :                                          ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
Διεύθυνση :                                                  ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 4  
Τ.Κ. :                                                               10562  
Περιοχή:                                                       ΑΘΗΝΑ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ 
Α.Φ.Μ :                                                        998350113 
Δ.Ο.Υ :                                                         Δ’ ΑΘΗΝΩΝ  
Αρ. Άδειας ΕΟΤ :                                         02531 
Μέλος Hatta :                                               1864   
Αρ. Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Επαγγελματικής Ευθύνης : 66054    
Αρ. Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Ιατροφαρμακευτικής Περ/ψης : 1295  
Ευρωπαϊκή Πίστη τηλ.: 2105778031 - Ασφαλιστικός Σύμβουλος : Χριστόπουλος Νικόλαος  
 
 

 
 
 

Στοιχεία Κόστους Συμμετοχής:   
Τιμή κατ’ άτομο (επιβάρυνση) :  440,00 € ( Τετρακόσια σαράντα ευρώ ) 
Προορισμός :      ΒΕΝΕΤΙΑ – Β.ΙΤΑΛΙΑ  (Συμμετοχή στο 6ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο) 
Ημερομηνία Αναχώρησης :    26 / 11 / 2019 
Ημερομηνία Επιστροφής :      02 / 12 / 2019 
Συμμετέχοντες Μαθητές :      20 
Συμμετέχοντες Καθηγητές :   02 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΗ 
 

 Πολυτελές κλιματιζόμενο τουριστικό λεωφορείο καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής (με όλα τα 
πιστοποιητικά καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας, κλπ), με έμπειρο τουριστικό οδηγό, καθώς 
επίσης και με πράσινο φύλλο διαδρομών εξωτερικού, για τις εκδρομές και μετακινήσεις βάση του 
αναλυτικού προγράμματος.  

 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τα δρομολόγια  Ηγουμενίτσα – Ανκόνα & Βενετία – Ηγουμενίτσα με τα 
πλοία της ANEK / SUPERFAST. Ώρες δρομολογίων πλοίων. 



 

*Άφιξη επομένης ** Οι ώρες αναχώρησης & άφιξης είναι τοπικές για κάθε χώρα.  
 Κάλυψη 100% του γκρουπ σε καμπίνες.  
 Μία (01) διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4**** στο Μοντεκατίνι, GRAND HOTEL PLAZA 4* ή 

εφάμιλλο 
 Τρεις (03) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4**** στην ευρύτερη περιοχή της Βενετίας (Βερόνα), 

ενδεικτικό ξενοδοχείο SHG HOTEL VERONA 4* ή SHG HOTEL CATULLO VERONA 4* (ή 
εφάμιλλο). 

 Πρωινό καθημερινώς στο ξενοδοχείο, σε μπουφέ (σύνολο 4 πρωινά). 
 Δείπνο καθημερινώς στο ξενοδοχείο – Ημιδιατροφή (σύνολο 4 δείπνα). 
 Τα δωμάτια για τους μαθητές θα είναι κατά βάση τρίκλινα, με μπάνιο. * Στο τρίκλινο δωμάτιο, το 

επιπλέον κρεβάτι (3ο ) είναι πτυσσόμενο (extra bed).  
 Ξεναγήσεις και επισκέψεις σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα εκδρομής (σας επισυνάπτουμε 

συνοπτικό). Το τελικό  θα σας αποσταλεί αναλυτικά με ώρες, περίπου 10 μέρες πριν την αναχώρηση 
όπου θα αναφέρεται και η ώρα παρουσίασης σας στο Συνέδριο. 

 Συνοδός του γραφείου κατά την διάρκεια της εκδρομής. 
 Πανοραμική ξενάγηση στη Φλωρεντία από επίσημο ξεναγό. 
 Ολοήμερη εκδρομή με ξενάγηση στη Βενετία.  
 Εισιτήρια Βαπορέτου μετ’ επιστροφής για Βενετία, την ημέρα της ξενάγησής. 
 Μεταφορά και παρακολούθηση - συμμετοχή στο 6ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο. 
 Επίσκεψη μισής ημέρας και περιήγηση στη Βερόνα. 
 Οι κοινόχρηστοι χώροι των ξενοδοχείων είναι στην διάθεση σας ,καθώς επίσης τα ξενοδοχεία πληρούν 

τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την σωστή διαμονή σας. (θέρμανση, ζεστό νερό κλπ.)   
 Έξοδα συνεδρίου. 
 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 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ ( Αρ.Συμβ. 66054 ). 

 Διόδια, πάρκινγκ και είσοδοι του πούλμαν στις πόλεις, βάση προγράμματος. 
 Ο Φ.Π.Α. όπου προβλέπεται.  
 Ατομικές αποδείξεις σε κάθε μαθητή ή γονέα με το πέρας της εκδρομής. 

Διαδρομές Αναχώρηση Άφιξη Ακτ. εταιρεία 

26/11 Ηγουμενίτσα –  Ανκόνα  23.59 16.30*                                    

01/12 Βενετία – Ηγουμενίτσα 12.00 14.30* 



 



 



 




