
 

 

 
 

 

 

Πρoσφορά για τo 2ο ΓΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

Άτομα : 17 μαθητές και 2 καθηγητές 

Τρόπος μετάβασης : Αεροπορικώς  

Ημερομηνίες: 28 Φεβρουαρίου – 04 Μαρτίου 2023 

Προορισμός : Βρυξέλλες 

 
Οι παρακάτω τιμές περιλαμβάνουν: 
 

 Αεροπορικά εισιτήρια με την Ryanair όπως παρακάτω και περιλαμβάνει μια μικρή προσωπική 

χειραποσκευή (40x20x25 εκ) και μια αποσκευή 10 κιλών με ροδάκια (55x40x20 εκ.). 

 

 28/02 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 06:05 – 08:05 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

04/03 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 14:55 – 18:40 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 

 Διαμονή στα ξενοδοχεία της επιλογής σας με πρωινό. 

 Ασφάλεια Ευθύνης Διοργανωτή και αστικής ευθύνης ,σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 

(άρθρο 14 – Εφημερίδα της Κυβερνήσεως – Αρ. Φύλλου 2769). 

 Μεταφορά προς και από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης στο χώρο του σχολείου. 

 Δωρεάν συμμετοχή των συνοδών καθηγητών του σχολείου και διαμονή αυτών σε δίκλινο 

δωμάτιο. 

 

 

Προαιρετικά: 
 

 Σε περίπτωση που επιθυμείτε ταξιδιωτική ασφάλιση, στις παραπάνω τιμές υπολογίζετε 

επιβάρυνση 7€ ανά μαθητή. 

 Σε περίπτωση που επιθυμείτε μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο Σαρλερουά στο 

ξενοδοχείο, στις παραπάνω τιμές υπολογίζετε επιβάρυνση  40€ ανά μαθητή. 

 

 

 
 

 

 

 

Ξενοδοχεία Βρυξελλών 

(4 διανυκτερεύσεις) 

 

Τιμή κατ’ άτομο   
 

Hotel 3* 

Ibis Brussels Waterloo   
https://all.accor.com/hotel/3543/index.en.shtml 

458€ 

Hotel 3* 

Best Western City Center  
https://www.bestwestern.com/ 

453€ 

Hotel 3* 

Ibis Gare du Midi 
 https://all.accor.com/hotel/3152/index.fr.shtml 

543€ 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καλύψεις Ταξιδιωτικής ασφάλειας :  

 

 Επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση νόσησης COVID – 19 πριν την αναχώρηση.  

 Έξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας ( COVID – 19). 

 Αποζημίωση για την απώλεια αποσκευών . 

 Έξοδα λόγω καθυστερημένης άφιξης των αποσκευών . 

 Επαναπατρισμός των συνταξιδευόντων μελών της οικογένειας του Ασφαλισμένου 

 Έξοδα διαμονής και επικοινωνίας του Ασφαλισμένου εξαιτίας απώλειας των ταξιδιωτικών του 

εγγράφων. 

 Έξοδα λόγω καθυστέρησης της πτήσης . 

 Έξοδα του Ασφαλισμένου εξαιτίας πρόωρης διακοπής του ταξιδιού του. 

 Έξοδα μετάφρασης (Απώλεια εγγράφων , νοσηλεία , διάγνωση κ.α). 

 Έξοδα για αποστολή φαρμάκων του Ασφαλισμένου. 

 Έξοδα για νομική υποστήριξη. 

 Έξοδα μετακίνησης και διαμονής , στενού συγγενή του Ασφαλισμένου που νοσηλεύεται. 

 Έξοδα νοσηλείας εκτός χώρας μόνιμης διαμονής. 

 Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εκτός νοσοκομείου. 

Παρατηρήσεις : 

 Η παραπάνω προσφορά έχει δοθεί με τις τωρινές διαθεσιμότητες θέσεων και ξενοδοχείων. 

 Δεν περιλαμβάνονται οι δημοτικοί φόροι οι οποίοι καταβάλλονται επί τόπου. 

 Το τμήμα νεανικού Τουρισμού βρίσκεται πάντα στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 
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