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Ταξιδιωτική Ασφάλιση - Travel Assistance 

Ομαδικά προγράμματα: Extra  

 
Extra 
 

ΚΑΛΎΨΕΙΣ 
ΟΡΙΑ ΚΑΛΎΨΕΩΝ 

Εκτός Ελλάδας Εντός Ελλάδας 

Ιατρικές συμβουλές και πληροφορίες 

Συντονιστικού Κέντρου 
Χωρίς περιορισμό χρήσης 

Υγειονομική μεταφορά του Ασφαλισμένου Χωρίς όριο κόστους 

Επαναπατρισμός του Ασφαλισμένου Μέχρι 5.000€ 

Αποζημίωση για την απώλεια αποσκευών 

Ισχύει μόνο για αεροπορικά ταξίδια 

Μέχρι €300 Μέχρι €300 

Έξοδα νοσηλείας εκτός χώρας 

μόνιμης διαμονής 
Μέχρι €10.000 - 

Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εκτός 

νοσοκομείου 
Μέχρι €500 Μέχρι €500 

 

Αποζημίωση για απώλεια ζωής του 

Ασφαλισμένου από ατύχημα 

Μέχρι €30.000. 

Ανώτατο όριο αποζημίωσης για ατύχημα 

σε ομάδα ασφαλισμένων στο ίδιο συμβάν €300.000 

Έξοδα για μεταφορά σορού Μέχρι €5.000 Μέχρι €2.000 

Αποζημίωση για ακύρωση ταξιδιού Μέχρι €1.000 

Επαναπατρισμός των συνταξιδευόντων μελών 

της οικογένειας του Ασφαλισμένου 
Ένα αεροπορικό εισιτήριο 

Ένα εισιτήριο με δημόσιο 

μέσο μεταφοράς 

 
Έξοδα μετακίνησης και διαμονής σε στενό 

συγγενή του Ασφαλισμένου που νοσηλεύεται. 

Ένα αεροπορικό εισιτήριο 

με επιστροφή. 

Διαμονή σε ξενοδοχείο 

για 5 μέρες μέχρι €500 

Ένα εισιτήριο με επιστροφή 

με δημόσιο μέσο μεταφοράς. 

Διαμονή σε ξενοδοχείο 

για 5 μέρες μέχρι €250. 

Έξοδα διαμονής και επικοινωνίας του 

Ασφαλισμένου εξαιτίας απώλειας των 

ταξιδιωτικών του εγγράφων 

 
Μέχρι €500 

 
Μέχρι €200 

Έξοδα λόγω καθυστερημένης άφιξης των 

αποσκευών 

Μέχρι €200 για καθυστέρηση 

πάνω από 4 ώρες 

Μέχρι €200 για καθυστέρηση 

πάνω από 4 ώρες 

Έξοδα για νομική υποστήριξη Μέχρι €3.000 Μέχρι €3.000 

 

Έξοδα λόγω καθυστέρησης της πτήσης 

Για καθυστέρηση πάνω από 4 ώρες, μέχρι €100 

Για καθυστέρηση πάνω από 

24 ώρες, μέχρι €450 

Για καθυστέρηση πάνω από 

24 ώρες, μέχρι €200 

Έξοδα του Ασφαλισμένου  εξαιτίας 

πρόωρης διακοπής 

του ταξιδιού του 

Μέχρι €1.000 Μέχρι €500 

Έξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας Μέχρι €1.500 Μέχρι €500 

 

Έξοδα μετάφρασης Μέχρι €300  
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Προσφορά  Εκπαιδευτικής Εκδρομής  

ΓΕΛ ΣΗΤΕΙΑΣ      

στα ΧΑΝΙΑ.  

 

Αναχώρηση  04/04/22 

Επιστροφή   08/04/22 
   

 

Σας  καταθέτουμε την  προσφορά  μας  με βάση  την  προκήρυξη  σας 

για εκπαιδευτική εκδρομή στα Χανιά   για 68-75  Μαθητές και 4  

Συνοδούς καθηγητές με αποδοχή  διαμόρφωση του προγράμματος  

όπως επιθυμεί το σχολείο σας.   
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.Kydon The Heart City Hotel  4**** 
www.kydonhotel.com 

Tιμή  ανά  άτομο 192€ (75 άτομα*187€  - 5 FREE  =13440€) 
ME ΠΡΩΙΝΟ 

 

 

 

Τιμές ανα  ξενοδοχείο : 
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STELINA  ROYAL  HOTEL  5*****  Χανιά   

www.stellinagrouphotels.gr 

Στην έξοδο  της  πόλης  (3 χιλόμετρα από το Κέντρο)  

Tιμή  ανά  άτομο   178€ (75 άτομα- 5 ατομα free  
=12460€) με πρωινό  και  Δείπνο  .(Hμιδιατροφή)  
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Περιλαμβάνονται  : 

 Πρόγραμμα επισκέψεων  και εκδρομών με πολυτελή  

τουριστικό πούλμαν με   ευγενή και συνεργάσιμο  οδηγό με 

βάση το πρόγραμμα του σχολείου από Σητεία σε Σητεία .   

 Τέσσερις (4)   διανυκτερεύσεις      στα προτεινόμενα  

ξενοδοχεία  με πρωινό  σε μπουφέ. Διαμονή σε Τρίκλινα & 

Δίκλινα δωμάτια για τους μαθητές(χωρίς ράντζο) . 

 Εάν  επιλέξετε την διαμονή σας στο  ξενοδοχείο  STELINA 

ROYAL 5***** η διαμονή σας  θα  είναι  με Ημιδιατροφή  

(πρωινό  και    Δείπνο) δώρο γραφείου μας.  

 Δωρεάν συμμετοχή σε Μονόκλινα δωμάτια  για τους   

συνοδούς με πρωινό.     

 Νυχτερινή  εξόδους για βραδινή διασκέδαση .  

 Αποδοχή ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης 

οποιονδήποτε όρου του συμβολαίου.  

 ΦΠΑ  

 Πέντε δωρεάν  Συμμετοχές στα  70 άτομα . 

 Συνοδός Ιατρός  που θα  συνοδεύσει  σε όλη την διάρκεια της 

εκδρομής με  φαρμακευτική τσάντα.  

 Ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου  & Ξενάγηση  

στην Πόλη των Χανίων και στους τάφους των  Βενιζέλων.  

 Η  ξενάγηση  στο αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου θα  γίνει 

σε  3 ομάδες με 3 ξεναγούς και με  χρήση ατομικών  

ακουστικών με  βάση τα  υγειονομικά πρωτόκολλά που 

ισχύουν.  
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 Ασφάλεια Αστικής επαγγελματικής ευθύνης σύμφωνα με τον 

κανονισμό του Υπουργείου Παιδείας,   

 Ταξιδιωτική ασφάλεια  ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙCAN με το πληρέστερο 

πρόγραμμα της  ελληνικής αγοράς  με την επωνυμία 

<<ΕΧΤRA>>.Επισυνάπτουμε  αντίγραφο με τις αναλυτικές  

καλύψεις  του προγράμματος  το οποίο περιλαμβάνει κάλυψη 

για ασθένεια & ατύχημα & για covid 19  με ξενοδοχείο 

καραντίνας .Επισυνάπτουμε αναλυτικές καλύψεις  της  

εταιρείας.  

 Πρόβλεψη διαχείρισης σε περίπτωση που η εκδρομή δεν 

πραγματοποιηθεί τις προβλεπόμενες ημερομηνίες.  

 Επιστροφή χρημάτων σε μαθητή που θα ακυρώσει για 

σοβαρό προσωπικό λόγο. 

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής  στα  ξενοδοχεία .  

4€  το δωμάτιο για τo ξενοδοχείο STELINA ROYAL & 3€ το  

δωμάτιο για το  ξενοδοχείο  KYDON  . 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ   

ΔΙΑΜΟΝΗ  2 ΑΤΌΜΩΝ  ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ  4****   

ΜΕ  ΗΜΙΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΝΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ.  

 

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη  πληροφορία είμαστε στην διάθεση 

σας.  

Με εκτίμηση . 

Καλαθάκης Βαγγέλης 2810301743+6948880852 

Le Grand Tourism Enterprises AE. 
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ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ 

 

 

  


