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ΘΕΜΑ: “ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για
πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής στη Βουλή»

Η Διευθύντρια του 6/θεσίου Δημοτικού Σχολείου Κάτω Τρίτους Λέσβου ζητά
εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για τη διοργάνωση της εκπαιδευτικής
εκδρομής της Ε’ και ΣΤ’ τάξης του σχολείου στη Βουλή (Αθήνα) στις 29 Μαΐου. Η
αναχώρηση θα γίνει στις 29 Μαΐου με την πρώτη πρωινή πτήση από Μυτιλήνη και η
επιστροφή στις 30 Μαΐου το βράδυ με το πλοίο (εναλλακτικά επιθυμούμε προσφορά και
για επιστροφή στις 31 Μαΐου με πλοίο, επομένως συν μία διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο).
Ο αριθμός των συμμετεχόντων ανέρχεται σε 13 μαθητές , 13 συνοδούς και 4
εκπαιδευτικούς.
Ενδεικτικό πρόγραμμα:
Ημέρα πρώτη: Τρίτη 29 Μαΐου.
11.00 π.μ. Επίσκεψη στη Βουλή
Στη συνέχεια επίσκεψη στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. Φαγητό και βόλτα στο Σύνταγμα
και στην Πλάκα.
Δεύτερη μέρα: Τετάρτη 30 Μαΐου
Επίσκεψη στην Ακρόπολη και στο Μουσείο Ακρόπολης.

Μεσημέρι βόλτα, φαγητό και αναχώρηση για το πλοίο.
Υ.Γ. Σε περίπτωση τρίτης ημέρας το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επίσκεψη στο Μουσείο
Γουλανδρή στην Κηφησιά και Πλανητάριο.
Η προσφορά θα πρέπει να εξασφαλίζει την πραγματοποίηση του προγράμματος και να
περιέχει:
Εισιτήρια: Αεροπορικά και ακτοπλοϊκά
Τη διαμονή με πρωινό σε ξενοδοχείο κατά προτίμηση σε κεντρικό σημείο αλλά όχι στην
Πλατεία Ομονοίας σε δωμάτια δίκλινα, τρίκλινα ή τετράκλινα.
Λεωφορείο για τις μετακινήσεις της πρώτης ημέρας και την μεταφοράς από και προς το
λιμάνι ή αεροδρόμιο.
Με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως
υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε
ισχύ.
Υποχρεωτική ασφάλεια αστικής-επαγγελματικής ευθύνης όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία
και πρόσθετη ασφάλιση που να καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
Διασφάλιση ότι το λεωφορείο με το οποίο θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή πληροί τις
απαιτούμενες από το νόμο προδιαγραφές για τη μεταφορά των μαθητών.
Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική τιμή (με ΦΠΑ) της εκδρομής αλλά και η
επιβάρυνση ανά άτομο.
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν έως και τις 23/2/2018 και ώρα 12.30 στο γραφείο
της διεύθυνσης του 6/θεσίου Δημοτικού Σχολείου Κάτω Τρίτους ή να αποσταλούν με mail
στο mail@dim-kat-tritou-les.sch.gr
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