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ΘΕΜΑ :

Ημερομηνία : 7 - 10 – 2016
Προς τη ΔΔΕ Τρικάλων

«Προκήρυξη διαγωνισμού εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εξαήμερη
εκπαιδευτική εκδρομή στην Ιταλία»

Σχετ: Υ.Α 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/τ.Β ΄/ 2-12-2011 ) με θέμα « ΕκδρομέςΜετακινήσεις μαθητών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
εντός και εκτός της χώρας»
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ, να
καταθέσουν στο 8o Λύκειο Τρικάλων σφραγισμένη προσφορά κατά το χρονικό διάστημα από
7/10/2016 μέχρι 12/10/2016 και ώρα 11:00 π.μ. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας καμία
προσφορά και για κανένα λόγο δεν θα γίνεται αποδεκτή.
Για τη σύνταξη της προσφοράς αυτής σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται
τα παρακάτω στοιχεία:
1. Προορισμός: ΙΤΑΛΙΑ -ΡΩΜΗ
2. Χρονική διάρκεια μετακίνησης : Από 14/12/2016 μέχρι 19/12/2016
3. Διανυκτερεύσεις : Ρώμη (3).
4. Κατηγορία καταλύματος: Ξενοδοχεία 4**** εντός και εκτός της πόλης, το όνομα, η
κατηγορία του ξενοδοχείου και η ακριβής τοποθεσία (να φαίνεται η διαφορά της τιμής) .
5. Μεταφορικό μέσο: Λεωφορείο και Πλοίο με καμπίνες για τους συνοδούς(για τις 2
διαδρομές), χωρίς καμπίνες για τους μαθητές.
6. Συνοδός του πρακτορείου καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.
7. Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών:

Α

Εβδομήντα δύο (72)

Β

Εξήντα πέντε

ή

(65)

8. Συνοδοί καθηγητές : πέντε (5)
9. Λοιπές υπηρεσίες: Πλούσιο πρωινό στο ξενοδοχείο, δωμάτια τρίκλινα ή τετράκλινα και
μετακινήσεις εντός της πόλης με το λεωφορείο.
10. Ξενάγηση στη Ρώμη και στο Βατικανό.
11. Ασφάλιση ευθύνης: Μαθητών, συνοδών διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.

12. Πρόσθετη ασφάλιση που να καλύπτει τα έξοδα ατυχήματος ή ασθένειας (να
αναφέρεται ρητά το κόστος αυτής).
Το πρόγραμμα της εκδρομής είναι το παρακάτω:
1) Αναχώρηση : 14–12- 2016 ώρα 06:00 μμ.
2) Επιστροφή : 19 –12-2016 ώρα 16:00 μμ.
3) Διαδρομή :

1η ημέρα : Τρίκαλα – Ηγουμενίτσα.
2η ημέρα: Ηγουμενίτσα - Μπάρι, ξενάγηση στην Πομπηία ,
- Ρώμη.

Διανυκτέρευση.

3η ημέρα : Ξενάγηση στη Ρώμη, Βατικανό
(Μουσεία, Άγιος Πέτρος, Καπέλα Σιξτίνα, κλπ.) Διανυκτέρευση.
4η ημέρα: Ξενάγηση στην αιώνια πόλη(ιστορικό κέντρο).
Πιάτσα ντι Σπάνια, την Πιάτσα Βενέτσια, το Πάνθεον,
το Καπιτώλιο, τη Ρωμαϊκή Αγορά, το Κολοσσαίο
(εσωτερική επίσκεψη)

Διανυκτέρευση

5η ημέρα : Αναχώρηση, Λα’ ΑκουΪλα - Αγκόνα.
6η ημέρα: Άφιξη στην Ηγουμενίτσα. Ηγουμενίτσα - Τρίκαλα
Ζητείται η τελική συνολική τιμή του ταξιδιού και η επιβάρυνση ανά μαθητή
με δύο προσφορές με αριθμό συμμετεχόντων μαθητών :
1. Εβδομήντα δύο (72)
και
2. Εξήντα πέντε (65)
Παρακαλούμε κατά τη σύνταξη της προσφοράς να λάβετε υπόψη σας τα εξής:
• Οι μετακινήσεις να γίνονται με λεωφορεία που πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλούς
μετακίνησης των μαθητών/εκπαιδευτικών, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
• Να αναφέρεται οπωσδήποτε στην προσφορά σας το όνομα, η κατηγορία του ξενοδοχείου, η
ακριβής τοποθεσία.
• Σε περίπτωση αθέτησης των ανωτέρω προϋποθέσεων, το σχολείο επιφυλάσσεται να
αποφασίσει για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.
• Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει τη μετακίνηση εφόσον δεν
συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός μαθητών/ τριών.
Οι προσφορές θα είναι κλειστές και θα κατατίθενται στο σχολείο μας ( Όχι με fax ή e-mail).
Μαζί με την κάθε προσφορά πρέπει να κατατίθεται και Υπεύθυνη Δήλωση κατοχής ειδικού
σήματος λειτουργίας το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ.
Για πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε στο τηλ. : 2431074661, κ. Κολοβός

O Δ/ντής του Λυκείου
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ

