ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΙΧΑΛΙΑ, 29/11/2019
Αρ. Πρωτ.201

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π & Δ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
----ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
Ταχ.Δ/νση:
ΟΙΧΑΛΙΑ
Τ.Κ.- Πόλη:
42300-ΟΙΧΑΛΙΑ
Πληροφορίες: κος Καγιούλης Δ.
Τηλέφωνο:
2433031645
Fax:
2433031060
E-mail:
mail@lyk-oichal.tri.sch.gr

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής
εκδρομής- Μετακίνησης.
Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν τις προσφορές τους σχετικά
με την εκδρομή-Μετακίνηση του Σχολείου μας.
Η προσφορά κατατίθεται κλειστή στο Σχολείο.
Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα
λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
1 ΣΧΟΛΕΙΟ
2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

6 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (παρακολούθηση εκδηλώσεων,
επίσκεψη χώρων κτλ.)

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΙΤΑΛΙΑ (ΡΩΜΗ-ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ)
ΑΠΟ 21/02/2020 ΕΩΣ 27/02/2020
Εξωτερικό, μαθητές από: 16 έως: 16
Αριθμός συνοδών μαζί με αρχηγό: 2
Λεωφορείο (mini bus)- Πλοίο με καμπίνες : 1 δίκλινη, 4
τετράκλινες. Μετακινήσεις με το λεωφορείο καθόλη τη διάρκεια
του προγράμματος. Ξεναγός (για Ρώμη, Φλωρεντία) .
Ξενοδοχείο 3* της πόλης. Να αναφερθεί το όνομα του
ξενοδοχείου. Δωμάτια: 2 μονόκλινα για καθηγητές και τρίκλινα
και δίκλινα για τους μαθητές. Πρωϊνό καθημερινά στο ξενοδοχείο
και τρία (3) γεύματα.
1η μέρα-Παρασκευή 21/02/20
-Αναχώρηση από Οιχαλία(πλατεία) στις 16.00 μ.μ. για
Ηγουμενίτσα με ενδιάμεση στάση.
- Άφιξη στην Ηγουμενίτσα
-Αναχώρηση με το πλοίο
2η μέρα-Σάββατο 22/02/20
-Άφιξη στο Μπάρι 9.00 π.μ.
-Αναχώρηση για Ρώμη
- Ενδιάμεση στάση
– Άφιξη στην Ρώμη
- Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και φαγητό–Έξοδος για περιήγηση
.
-Επιστροφή στο ξενοδοχείο στις 11.00μ.μ
3η μέρα-Κυριακή 23/02/20
-Αφύπνιση στις 8.00 π.μ – Πρωινό
- 9.00 π.μ -Επισκέψεις σε μνημεία και αξιοθέατα της Ρώμης (
Μουσείο Βατικανού, βασιλική του Αγίου Πέτρου, κτλ)
-Επιστροφή στο ξενοδοχείο – ξεκούραση και φαγητό
-Έξοδος για περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης
-Επιστροφή στο ξενοδοχείο στις 11.00 μ.μ
4η μέρα-Δευτέρα 24/02/20

-Αφύπνιση στις 8.00 π.μ – Πρωινό
-9.00 π.μ – Ολοήμερη επίσκεψη στη Φλωρεντία-Πίζα -Σιένα
-Επιστροφή στο ξενοδοχείο στις 11.00 μ.μ
5η μέρα-Τρίτη 25/02/20
-Αφύπνιση στις 8.00 π .μ – Πρωινό
-9:00 π.μ-Επισκέψεις σε μνημεία και αξιοθέατα της Ρώμης
(Κολοσσαίο, Πάνθεον, Ρωμαϊκή Αγορά κλπ.,)
-Επιστροφή στο ξενοδοχείο – ξεκούραση και φαγητό
-Έξοδος για περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης
-Επιστροφή στο ξενοδοχείο στις 11.00 μ.μ
6η μέρα-Τετάρτη 26/02/20
-Αφύπνιση στις 8.00 π .μ – Πρωινό
- Αναχώρηση από το ξενοδοχείο.
-14.00μ.μ -Επίσκεψη τη πόλη Ματέρα -Επίσκεψη στη πόλη
Μπάρι.
-8.00 μ.μ. –Αναχώρηση με το πλοίο για Ηγουμενίτσα
7η μέρα- Πέμπτη 27/02/20
-Άφιξη στην Ηγουμενίτσα στις 05:30 π.μ.
-Αναχώρηση για Οιχαλία με ενδιάμεση στάση στα Ιωάννινα για
ξενάγηση και φαγητό.
-Αναχώρηση από Ιωάννινα στις 12:00
-Άφιξη στην Οιχαλία(πλατεία) στις 15:00 μ.μ.
ΤΑΞΙΔIΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
7 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ
8 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
9 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
10 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ
11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
12 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

13 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Ξενοδοχείο 3* της πόλης.
Ζητείται η τελική συνολική τιμή του ταξιδιού και η επιβάρυνση
ανά μαθητή, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του φόρου
διαμονής. Οι προσφορές θα είναι κλειστές και θα ανοιχτούν στο
γραφείο του Δ/ντη παρουσία εκπ/κων, εκπροσώπου Συλλόγου
Γονέων & Κηδεμόνων και εκπροσώπων μαθητών.Παρακαλούμε
κατά τη σύνταξη της προσφοράς να λάβετε υπόψη σας τα εξής:
1ον. Οι μετακινήσεις να γίνονται με λεωφορείο το οποίο να
πληροί τις προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών εκπαιδευτικών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας. 2ον. Να
αναφέρεται οπωσδήποτε στην προσφορά σας το όνομα, η
κατηγορία του ξενοδοχείου και η ακριβής τοποθεσία. 3ον. Το
Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει τη
μετακίνηση , εφόσον δεν συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός
μαθητών/μαθητριών. 4ον. Για όλα τα παραπάνω θα συνταχθεί
ιδιωτικό συμφωνητικό . Σε περίπτωση αθέτησης των ανωτέρω
προϋποθέσεων το Σχολείο επιφυλάσσεται να αποφασίσει για τις
περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.
Λήξη: Δευτέρα 09/12/2019, 24ωρη ώρα: 11:30
Ο Δ/ντής του Σχολείου
ΚΑΓΙΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ
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