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Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες της επιτροπής αξιολόγησης,
Παρακάτω θα βρείτε την ειδικά διαμορφωμένη προσφορά μας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες που ζητήσατε στην
εκδήλωση ενδιαφέροντος σας, η οποία περιέχει λύσεις και προτάσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών
σας, με το καλύτερο δυνατό κόστος.
Κάθε σκέλος της προσφοράς περιέχει ανάλυση προϊόντων και υπηρεσιών, με σεβασμό στην λεπτομέρεια και την
ευκολότερη κατανόηση από την επιτροπή, πάντα μέσα στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας αλλά και στις προ
απαιτούμενες από την επιτροπή σας, υπηρεσίες.
Σε κάθε περίπτωση το τμήμα που ασχολείται με το κομμάτι του σχολικού τουρισμού, βρίσκεται στην διάθεση σας
για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή αποσαφήνιση των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Παρακάτω θα βρείτε τις υπηρεσίες που περιλαμβάνει η προσφορά μας και στην συνέχεια τις επιλογές σε προϊόντα,
στον τιμοκατάλογο που ακολουθεί.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:
● Αεροπορικά εισιτήρια με προγραμματισμένες πτήσεις γραμμής.
● Ομαδική ταξιδιωτική ασφάλιση καθώς και ασφάλιση αστικής ευθύνης tour operator/διοργανωτή. (Ισχύει για όλους
τους συμμετέχοντες).
Οι παραπάνω υπηρεσίες ασφάλισης και ειδικότερα ή Ασφάλιση αστικής ευθύνης, εκτός από απαραίτητες για την
ομαλή διεξαγωγή μίας εκδρομής, είναι υποχρεωτικές από την κείμενη νομοθεσία. (Αναλυτικές παροχές θα βρείτε
στο ένθετο των εγγράφων αξιολόγησης, όπου θα βρείτε το συμβόλαιο με την ασφαλιστική εταιρία).

Σημαντικές σημειώσεις:
● Για το ποσό που θα συμφωνηθεί, θα κοπούν αποδείξεις για τους εκδρομείς.
(Στις τιμές της προσφοράς συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ).
● Οι τιμές της προσφοράς έχουν υπολογισθεί σύμφωνα με των αριθμό των συμμετεχόντων που αναφέρεται στην
προκήρυξη του σχολείου, κάθε σημαντική αλλαγή θα επηρεάσει την τελική τιμή. (Η τελική τιμή θα συνυπογραφεί στο
μεταξύ μας συμβόλαιο).
● Η προσφορά και οι υπηρεσίες της έχουν συνταχθεί με βάση την εκδήλωση ενδιαφέροντος σας και αποδέχονται
πλήρως τους όρους που τέθηκαν, κάθε σκέλος και οποιαδήποτε διευκρίνιση θα συμφωνηθούν και θα συνυπογραφούν
στον μεταξύ μας συμφωνητικό που αποτελεί και γραπτή βεβαίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
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Ανάλυση υπηρεσιών/τιμές:
1) Αεροπορικά εισιτήρια με πτήσεις όπως παρακάτω:
10/11/19
24/11/19

Θεσσαλονίκη-Βουδαπέστη
Βουδαπέστη-Θεσσαλονίκη

18:35-19:15
15:25-18:00

(W6 2448)
(W6 2447)

Wizz Air
Wizz Air

*** Ομοίως οι πτήσεις και για τους εκδρομείς που ταξιδεύουν στις 10/11-17/11 & 17/11-24/11.
Συνολικό Κόστος: 108€*13= 1.404€
•



Περιλαμβάνεται 1 μικρή χειραποσκευή κατ’ άτομο με διαστάσεις 40cm*20cm*25cm.
Επιπρόσθετο κόστος αποσκευής 10kg με διαστάσεις 55cm*40cm*20cm: 35€ κατ’ άτομο μετ’ επιστροφής.
Επιπρόσθετο κόστος αποσκευής 20kg: 48€ κατ’ άτομο μετ’ επιστροφής.

2) Ασφάλεια Αστικής επαγγελματικής ευθύνης και πρόσθετη ταξιδιωτική ασφάλιση. (όπως στον πίνακα στα
περιεχόμενα αξιολόγησης).
Συνολικό Κόστος: 6,50€*13= 84,50€
Σημαντικές σημειώσεις:
 Οι τιμές έχουν υπολογιστεί με βάση τη σημερινή διαθεσιμότητα.
(Σε περίπτωση που μας επιλέξετε θα πρέπει να επανεξετάσουμε ότι ισχύει η ίδια τιμή).
 Στις τιμές περιλαμβάνεται δωρεάν χειραποσκευή (40cm*20cm*25cm) & δωρεάν check in.
 Τα επιπρόσθετα κόστη ανά αποσκευή αναγράφονται και είναι στην ευχέρεια των εκδρομέων να επιλέξουν.

Βρισκόμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία η διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Koroneos Fanis (Mr.)
Operation & Planning Dept.
fkoroneos@herodotustours.gr
20 Mitropoleos Street.
Thessaloniki 54624, Greece
www.herodotus.gr

Direct.

+30 2310 00 5168

Mobile.

+30 6942 211 550

Office.

+30 2310 288 300
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