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ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ-ΕΚΔΡΟΜΗ  

ΠΡΟΟΡΙΜΟ: ΠΑΣΡΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27-30 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2017 

ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ: mazi travel 

 

ΥΤΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟΤ 

υνόδευσα ως αρχηγός την εκπαιδευτική εκδρομή 15 μαθητών/τριών του Αρσακείου Γυμνασίου 

Θεσσαλονίκης στην Πάτρα, για τη συμμετοχή τους στο 2ο Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών των 

Αρσακείων χολείων Πάτρας (2nd ATSMUN) που πραγματοποιήθηκε από τις 27 έως και τις 30 

Απριλίου 2017.  

Κάνοντας έναν γενικό απολογισμό, θα ήθελα να αναφέρω ότι το πρακτορείο mazi travel, το οποίο 

ανέλαβε το σύνολο των μετακινήσεων και της διαμονής της αποστολής μας, ανταπεξήλθε στις 

υποχρεώσεις του, αν και υπήρξαν ζητήματα που προβλημάτισαν. υγκεκριμένα, η μετάβαση μας 

στην Πάτρα καθυστέρησε κατά 45 λεπτά επειδή χρησιμοποιήθηκε το καραβάκι ως μέσο μετάβασης 

στην Πάτρα αντί της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, και επιπλέον 45 λεπτά διότι ο οδηγός δεν μπορούσε 

να βρει τρόπο να προσεγγίσει το ξενοδοχείο από δρόμο που να επιτρέπει πρόσβαση στο όχημά 

του, με αποτέλεσμα να φτάσουμε με καθυστέρηση. Η επιστροφή μας έγινε μέσω της γέφυρας Ρίου-

Αντίρριου κατόπιν δικού μας αιτήματος. Σο λεωφορείο που μας μετέφερε ήταν μεγάλο (50 θέσεων) 

και ευρύχωρο και διέθετε κλιματισμό και ψυγείο. 

Όσον αφορά στη διαμονή μας, το πρακτορείο φρόντισε να μας εξασφαλίσει τον αριθμό και τον 

τύπο των δωματίων που είχαμε προσυμφωνήσει, τόσο γραπτά όσο και προφορικά, σε ξενοδοχείο 4 

αστέρων έξω από την πόλη της Πάτρας (Achaia Beach Hotel). Κατά γενική ομολογία των μαθητών 

και των συνοδών καθηγητριών, τα δωμάτια πληρούσαν τις προϋποθέσεις τόσο ως προς τον 

αριθμό των κλινών όσο και ως προς την καθαριότητα. Επιπλέον, οι κανόνες υγιεινής τηρούνταν και 

στους κοινόχρηστους χώρους οι οποίοι ήταν πάντα διαθέσιμοι και εύκολα προσβάσιμοι. Σο 

προσωπικό του ξενοδοχείου χαρακτηριζόταν από ευγένεια, εξυπηρετικότητα και επαγγελματισμό. Σο 

πρωινό ήταν πλήρες και απόλυτα ικανοποιητικό.  

Σο τουριστικό πρακτορείο εξέδωσε ονομαστικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών για όλους τους 

μαθητές/μαθήτριες, όπως αυτό αναγραφόταν στο ιδιωτικό συμφωνητικό.   

Κρίνοντας συνολικά τη συνεργασία του σχολείου μας, και τη δική μου προσωπικά, με το τουριστικό 

γραφείο mazi travel, θα τη χαρακτήριζα ικανοποιητική, καθώς τα όποια προβλήματα 

παρουσιάστηκαν, λύθηκαν με πνεύμα καλής συνεργασίας. 
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