
 

4, Kar. Servias – Syntagma, 10562 Athens-Greece. Τ.+30 2103232888, Fax. +302103311191  

E-mail : info@iqholidays.gr    www.iqholidays.gr 

 

                                                                                                                             
 

                                                                                                                       ΑΘΗΝΑ 19/12/2018 
ΠΡΟΣ       : 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ  

ΥΠ’ OΨΙΝ : Διεύθυνσης   

                  Συλλόγου Καθηγητών 

                  Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 

                  Μαθητικής Κοινότητας 

 

Αξιότιμοι Κυρίες & Κύριοι, 

 
Η εταιρεία I.Q HOLIDAYS «Έξυπνες Διακοπές» βρίσκεται στον χώρο του Τουρισμού εδώ 

και δεκατέσσερα έτη και έχει καταφέρει να συγκαταλέγεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες 
δυνάμεις του χώρου. 

 
Η εμπειρία 26 ετών ,ο επαγγελματισμός , η διάθεση και το όραμα των Ιδιοκτητών , έχουν 

συμβάλει στην δημιουργία ενός εντυπωσιακού σε μέγεθος πελατολογίου, που 
αποτελείται από, μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες(bussines 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)   

 
O 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 ΑVIS 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 

 

http://www.iqholidays.com/
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Θέμα: 

Προσφορά για Τετραήμερη Εκδρομή στη Θεσσαλονίκη 

44 μαθητές + 5 καθηγητές 

11-14/4/2019 
 

 

 

 

 

Περιλαμβάνονται:  
 

 Τρεις (03) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο HOLIDAY INN THESSALONIKI HOTEL  Cat 5***** 
Deluxe, το οποίο βρίσκεται στην πόλης της Θεσσαλονίκης (Μοναστηρίου 8), μόλις 1000 μέτρα 
από την πλατεία Αριστοτέλους και δίπλα στην περίφημη συνοικία ‘Λαδάδικα’. Το ξενοδοχείο 
φημίζεται για την άριστη και ασφαλή φιλοξενία μαθητικών γκρουπ και ανήκει στη γνωστή αλυσίδα 
ξενοδοχείων HOLIDAY INN HOTELS & RESORTS, η οποία είναι πολυβραβευμένη. Το ξενοδοχείο 
πληροί επακριβώς τις προϋποθέσεις της προκήρυξης του διαγωνισμού σας. Το ξενοδοχείο είναι 
γνώριμο στο σχολείο σας αφού το επισκεφτήκατε δύο διαδοχικές χρονιές. 
(www.hithessaloniki.gr).  

  

  
Ή  στο  ATHLOS HOTEL 4*  , νεόκτιστο στην Καλαμαριά   
  http://athlos.thessalonikitophotels.com/el/  

 
Πρωινό καθημερινώς σε πλούσιο μπουφέ  (3 πρωινά ) 
 

 Δείπνο καθημερινώς , εφόσον το επιλέξετε, σε πλούσιο μπουφέ – Ημιδιατροφή   (3 δείπνα) 
 

 Το τουριστικό λεωφορείο  θα είναι τελευταίας τεχνολογίας , ελεγμένο μηχανολογικά  (με όλα τα 
πιστοποιητικά καταλληλότητας, ΚΤΕΟ, ζώνες ασφαλείας, κτλ)  με συνεργάσιμο και έμπειρο στις 
σχολικές εκδρομές τουριστικούς οδηγούς, δύο προκειμένου να τηρηθεί το από τη νομοθεσία 
ωράριο των οδηγών και  θα βρίσκεται στην αποκλειστική χρήση των εκδρομέων καθ’ όλη την 
διάρκεια της εκδρομής, βάση προγράμματος. 

 
 Βραδινές μετακινήσεις με το πούλμαν, εφόσον επιθυμείτε. 
 
 Τα δωμάτια για τους μαθητές θα είναι κατά βάση δίκλινα και τρίκλινα, με μπάνιο.  

 
 Τα δωμάτια του σχολείου σας στο ξενοδοχείο θα είναι συγκεντρωμένα σε δύο ορόφους 
 
 Δωρεάν συμμετοχή Καθηγητών – Συνοδών σε μονόκλινα δωμάτια. 

 
 Ξενάγηση από επίσημο ξεναγό στην Βεργίνα. 
 
 Έμπειρος αρχηγός – συνοδός  του γραφείου μας καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής. 

 
 Προσφορά ένα τριήμερο ταξίδι για δύο άτομα σε ξενοδοχείο της Ίου ή της Πάρου για τη 

λαχειοφόρο αγορά των μαθητών του σχολείου (2 διαν/σεις σε δίκλινο δωμάτιο) 
 

 Τέσσερις (04) συμμετοχές με 100% έκπτωση για οικονομικά αδύναμους μαθητές (μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και ως 8 συμμετοχές με 100% έκπτωση – Free). 

 
 Το πρόγραμμα εκδρομής θα διαμορφωθεί από τους Υπεύθυνους Καθηγητές σε συνεννόηση με την 

εταιρεία μας. 
 
 

http://www.hithessaloniki.gr/
http://athlos.thessalonikitophotels.com/el/
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 Διόδια αυτοκινητόδρομων. 
 
 Δύο (02) αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη  - Αθήνα σε περίπτωση έκτακτης αερομεταφοράς. 
 
 Άμεση Ιατρική κάλυψη. 
 
 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 )  

 
 Ο οικονομικός διακανονισμός θα οριστεί από το σχολείο σε συνεννόηση με την εταιρεία μας. 
 
 Φ.Π.Α.  
 
 Αποδοχή των όρων της προκήρυξης. 

 
 Ατομικές αποδείξεις σε κάθε μαθητή (ή γονέα) με το πέρας της εκδρομής.  

 
 
 

Τιμή συμμετοχής ανά μαθητή (ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ):  
  

 
 
 

HOTEL ATHLOS Cat 4****+ Superior : 
 148,00 € με ημιδιατροφή 

Kαλαμαριά 
Συνολικό κόστος 6.216 ευρώ 

 
 

HOLIDAY INN THESSALONIKI 5***** Deluxe : 

175,00 € με ημιδιατροφή 
 

Πόλη Θεσσαλονίκης – 1000 μέτρα από Πλ.Αριστοτέλους   
  www.hithessaloniki.gr 

Συνολικό κόστος 7.350 ευρώ 
 

 
 
 
 

- ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HOLIDAY INN THESSALONIKI 5***** ΥΠΑΡΧΟΥΝ SECURITY ΠΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΝ 
ΤΟΥΣ ΟΡΟΦΟΥΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ,Η 
ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΟΡΟΦΟΥΣ 

- ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΤΑΞΙΔΕΨΕΙ ΠΡΟΣΦΑΤΑ 
ΣΤΟ HOLIDAY INN THESSALONIKI Cat Deluxe 5*****   

ΛΥΚΕΙΟ ΖΗΡΙΔΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΖΑΓΟΡΙΑΝΑΚΟΥ 

ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
3Ο ΓΕΛ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ 
ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ  ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΗΚΑΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ 

ΠΟΛΛΕΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΧΡΟΝΙΕΣ 
4Ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

2Ο ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ 

1Ο ΓΕΛ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

http://www.hithessaloniki.gr/
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2Ο ΓΕΛ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 
5Ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 
1ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 

2Ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

2ο ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ 
 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ  

‘ Δωρεάν διαμονές το 2019 για όλους !!! ’ 

Προσφορά της εταιρείας μας για όλους τους συμμετέχοντες του Σχολείου και τους συνοδούς 
τους Τρεις (03) ΔΩΡΕΑΝ διανυκτερεύσεις στους κάτωθι προορισμούς με υποχρέωση μόνο των 
δικαιούχων την καταβολή του κόστους του πρωινού και του βραδινού φαγητού  στους χερσαίους 
προορισμούς ή των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και μεταφοράς(transfer)  στην Σαντορίνη 
Αναλυτικά σας προσφέρουμε 3 νύχτες(4 ημέρες)δωρεάν διαμονή σε : 

Τιμές ανά συμμετέχοντα: 
Σαντορίνη (κόστος εισιτηρίων + transfer και λοιπών παροχών) : 115,00€ 
Κυπαρισσία  (κόστος 3 πρωινών+3 δείπνων σε μπουφέ στο APOLLO RESORT ART 4*): 75,00€ 
Λίμνη Πλαστήρα (κόστος 3 πρωινών+3 δείπνων σε μπουφέ στο NAIADES HOTEL 4*): 78,00€ 
Μουζάκι Καρδίτσας(κόστος 3 πρωινών+3 δείπνων σε μπουφέ στο MOUZAKI PALACE HTL 4*): 75,00€ 
Λεπτοκαρυά Πιερίας(κόστος 3 πρωινών+3 δείπνων σε μπουφέ στο POSEIDON PALACE  4*): 75,00€ 
Πλαταμώνας Πιερίας(κόστος 3 πρωινών+3 δείπνων σε μπουφέ στο OLYMPUS THEA HOTEL 4*): 75,00€ 

 
 

Δεν περιλαμβάνονται:  

Νέος φόρος διανυκτέρευσης (καταβάλλεται απευθείας από τους εκδρομείς με την άφιξη στα 
ξενοδοχεία , 4 ευρώ ανά δωμάτιο ανά διαμονή στα 5* και 3 ευρώ στα 4* ), είσοδοι σε μουσεία και 
επισκεπτόμενους χώρους (όπου προβλέπεται), προσωπικά έξοδα, ποτά στα γεύματα και ότι δεν 
αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα. 
 
 
 
 

 

 
 

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας 
στο τηλεφωνικό κέντρο 210 3232 888 ή στο κινητό 6985854979 

 

Με εκτίμηση, 
Φουρνάρης Άκης 

 


