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7ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ταχ.Δ/νση: ΣΥΡΟΥ 50
Τ.Κ.- Πόλη: 42100-ΤΡΙΚΑΛΑ
Πληροφορίες: Τσιούτσια Ουρανία
Τηλέφωνο: 2431032391
E-mail: mail@7gym-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  7ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  Τρίκαλα - Δωδώνη - Νεκρομαντείο - Αχέροντας - Πάργα -

Ιωάννινα - Μέτσοβο - Τρίκαλα
  ΑΠΟ 04/05/2022 ΕΩΣ 05/05/2022

 3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  Εντός Ελλάδος, μαθητές από: 60 έως: 61
 Αριθμός συνοδών μαζί με αρχηγό: 4

 4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  Δυο όμοια λεωφορεία (όχι ένα διώροφο). Μετακινήσεις με το
λεωφορείο στην Πάργα και τα Ιωάννινα σύμφωνα με τις ανάγκες
του προγράμματος.

 5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ  Κεντρικό ξενοδοχείο μέσα στην πόλη των Ιωαννίνων (να
αναγράφεται η επωνυμία του ξενοδοχείου και η ακριβής θέση
του), τεσσάρων αστέρων με πρωινό ή τριών αστέρων με πρωινό
(χωρίς μπαλκόνι).

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

 Ενδεικτικό πρόγραμμα επισκέψεων.
1η μέρα:Τρίκαλα - Δωδώνη - Νεκρομαντείο - Πηγές Αχέροντα -
Πάργα - Ιωάννινα.
2η μέρα: Αναχώρηση από το ξενοδοχείο - Μουσείο Ελληνικής
Ιστορίας Παύλου Βρέλλη - Κάστρο - Μέτσοβο -Τρίκαλα.

 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 (Να περιλαμβάνεται στην τιμή και το κόστος της πρόσθετης

ασφάλισης καθώς και ο φόρος δωματίου ανά μαθητή).
 11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ  ΝΑΙ
 12 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  1. Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει την

μετακίνηση εφόσον δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός
μαθητών/τριών (λόγω ασθένειας covid- γρίπης κτλ) ή σε
περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύματος.
2. Το πρακτορείο δεσμεύεται να επιστρέψει ολόκληρο το
χρηματικό ποσό σε περίπτωση ακύρωσης της εκδρομής λόγω
covid ή άλλης έκτακτης κατάστασης.



3. Το σχολείο επιθυμεί δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια για τους
μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς.
4. Για το κόστος της εκδρομής, θα κοπούν αποδείξεις σε κάθε
μαθητή αναλογικά.
5. Το πρακτορείο δεσμεύεται να τηρήσει ακριβώς το πρόγραμμα
της εκδρομής.

 13 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στο σχολείο μας σε κλειστό
φάκελο. Μαζί με την προσφορά, πρέπει να κατατεθεί και
υπεύθυνη δήλωση κατοχής ειδικού σήματος λειτουργίας που να
βρίσκεται σε ισχύ.
Για όλα τα παραπάνω, θα συνταχθεί ιδιωτικό συμφωνητικό
μεταξύ του 7ου Πειραματικού Γυμνασίου Τρικάλων και του
πρακτορείου στο οποίο θα αναγράφονται οι όροι για την τήρηση
των συμφωνηθέντων.
 Λήξη: Τρίτη 12/04/2022, 24ωρη ώρα: 10:00

Η Δ/ντρια του Σχολείου

 ΚΟΥΡΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
 ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
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