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4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤ
Ταχ.Δ/νση: Ζηνοδότου 4
Τ.Κ.- Πόλη: 42132-ΤΡΙΚΑΛΑ
Πληροφορίες: Μαριάννα Αποστόλου
Τηλέφωνο: 2431022403
E-mail: mail@4lyk-trikal.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  4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
 2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  Βελιγράδι – Βουδαπέστη - Βιέννη , 5ήμερη (4 Διανυκτερεύσεις

εύρος ημερομηνιών από 25 Νοεμβρίου2021 μέχρι 15
Δεκεμβρίου 2021) . Ενδεικτικές ημερομηνίες: από

  ΑΠΟ 25/11/2021 ΕΩΣ 15/12/2021
 3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  Εξωτερικό, μαθητές από: 27 έως: 28

 Αριθμός συνοδών μαζί με αρχηγό: 3
 4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  Αεροπλάνο: Θεσσαλονίκη ή Αθήνα - Βουδαπέστη

Βουδαπέστη - Θεσσαλονίκη ή Αθήνα Τουριστικό λεωφορείο (το
οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την
κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλόλητας
οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.), ώστε να
πληρούνται οι όροι ασφαλείας για
την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών, από Τρίκαλα προς
Θεσσαλονίκη ή Αθήνα και αντιστρόφως και αεροπλάνο για τη
μετακίνηση στο εξωτερικό και αντιστρόφως. Επίσης Τουριστικό
λεωφορείο για τις μετακινήσεις στο εξωτερικό σύμφωνα με τις
ανάγκες του προγράμματος.

 5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ  Να γράφεται η επωνυμία του καταλύματος. Μονόκλινα(1)
δωμάτια για τους συνοδούς καθηγητές, δίκλινα(2) και
τρίκλινα(3) για τους μαθητές/τριες (με κανονικά κρεβάτια και όχι
ράντζο).

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

 Παρακολούθηση εκδηλώσεων, ξεναγήσεις με ελληνόφωνο
ξεναγό - συνοδό σε όλη την εκδρομή Το πρόγραμμα της
εκδρομής είναι:
Α. Συνδυασμός (οδικώς - αεροπορικώς)
1η ημέρα : Τρίκαλα – Βελιγράδι –πρώτη γνωριμία με την πόλη
2η ημέρα : Βελιγράδι – ξενάγηση – Βουδαπέστη
3η ημέρα : Βουδαπέστη – ξενάγηση πόλης – Κρουαζιέρα
4η ημέρα : Βουδαπέστη – Παραδουνάβια χωριά
5η ημέρα : Βουδαπέστη – Βιέννη – ξενάγηση –πτήση
επιστροφής
Β. Αεροπορικώς



1η ημέρα : Τρίκαλα – Πτήση για Βουδαπέστη – πρώτη γνωριμία
με την πόλη
2η ημέρα : Βουδαπέστη – ξενάγηση πόλης α μέρος
3η ημέρα : Βουδαπέστη – ξενάγηση πόλης β μέρος –
Κρουαζιέρα
4η ημέρα : Βουδαπέστη – Παραδουνάβια χωριά
5η ημέρα : Βουδαπέστη – Βιέννη – ξενάγηση –πτήση επιστροφής

 ΤΑΞΙΔIΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
 7 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ  ΝΑΙ
 8 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

 ΝΑΙ

 9 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ  ΝΑΙ
 10 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ  ΝΑΙ
 11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ  Ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων με ημιδιατροφή.
 12 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στο σχολείο

μας (συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού και επιβάρυνση
ανά μαθητή). Επιτρέπονται προτάσεις εναλλακτικών
διαδρομών οι οποίες θα κριθούν από την επιτροπή κρίσης
προσφορών. Να επιστραφεί ολόκληρο το ποσό σε περίπτωση
ακύρωσης της εκδρομής λόγω COVID 19 ή άλλη έκτακτη
κατάστασης.
Στην προσφορά τους τα ταξιδιωτικά πρακτορεία οφείλουν να
συμπεριλάβουν:
1. Όνομα και κατηγορία καταλύματος, αριθμό δωματίων
καικλινών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό πρακτορείο διαθέτει
ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι το ξενοδοχείο διαθέτει νόμιμη άδεια
λειτουργίας και ότι πληρούνται όλοι οι όροι ασφάλειας και
υγιεινής.
4. Ασφάλεια αστικής ‐ επαγγελματικής ευθύνης. επαγγελματικής
ευθύνης.
5. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των συνοδών καθηγητών και
όλων των μαθητών για τη διάρκεια του ταξιδιού και τη
διαμονή.
6. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή.
7. Αναλυτικά το πρόγραμμα των μετακινήσεων και
ξεναγήσεων για κάθε ημέρα.
8. Τους γενικούς όρους συμμετοχής στην εκδρομή.
9. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση
ατυχήματος ή ασθένειας για

 13 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 Λήξη: Τρίτη 09/11/2021, 24ωρη ώρα: 12:00

Η Δ/ντρια του Σχολείου

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
 ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
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