ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρέθουσα: 5-3-2020
Αρ. Πρωτ: 4

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. Ε. & Δ. Ε.
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ Π. Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ

Προς:
Γραφεία Γενικού Τουρισμού -HATTA

Πληροφορίες: Καρακώτσογλου Αντώνιος
Ταχ. Κωδ.: 57021
Τηλ.: 23950/41313
Fax: 23950/41313
e-mail: mail@dim-areth.thess.sch.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση
σχολικής εκδρομής»

Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν τις
προσφορές τους σχετικά με την εκδρομή (ή Μετακίνηση) του Σχολείου μας.
Η προσφορά κατατίθεται κλειστή στο Σχολείο. Ο διαγωνισμός δεν είναι μειοδοτικός αλλά θα ληφθούν
υπόψη και άλλοι παράμετροι.
Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση ότι
διαθέτει, βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου,
η οποία βρίσκεται σε ισχύ.
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ΣΧΟΛΕΙΟ

ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ
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ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ Αθήνα- Βουλή Των Ελλήνων
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ
Αναχώρηση 23/5/2020 Επιστροφή 25/5/2020
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ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
(μαθητές / καθηγητές)

15 Μαθητές 20 Γονείς και 3 Εκπαιδευτικοί
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ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Λεωφορείο με όλα τα απαραίτητα, για την
ασφάλεια των μαθητών βάσει της κείμενης
νομοθεσίας καθώς και έμπειρος ΑρχηγόςΣυνοδός για όλες τις ημέρες. Το λεωφορείο
να είναι διαθεσιμο ανά πάσα στιγμή στη
διάθεση των εκδρομέων για ότι χρειαστούν.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ- ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
Ξενοδοχείο 4 Αστέρων με ημιδιατροφή σε
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (μονόκλινα/ δίκλινα/ τρίκλινα-πρωινό ασφαλή περιοχή, στο κέντρο ή πέριξ
ή ημιδιατροφή)
αυτού. Τα δωμάτια δίκλινα και μονόκλινα
για τους εκπαιδευτικούς.
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ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (πρόγραμμα, παρακολούθηση
εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων, γεύματα, κτλ.)

Σάββατο 23/5: Αναχώρηση 06:00 το πρωί
από το χώρο του σχολείου. Στάση για καφέ.
Αττικό Πάρκο. Άφιξη στο ξενοδοχείο
τακτοποίηση. Ευγενίδειο Ίδρυμα ή
Ελεύθερος χρόνος.
Κυριακή 24/5: Επίσκεψη στην Παλιά Βουλή
09:00. Αμέσως μετά παρακολούθηση της
μεγάλης αλλαγής φρουράς μπροστά από τη
Βουλή ( Πλατεία Συντάγματος).

Προεδρικό Μέγαρο, Μέγαρο Μαξίμου,
Καλλιμάρμαρο, Στήλες Ολυμπίου Διός,
Ζάππειο. Ελεύθερος χρόνος .16:30 έξω από
τη ΒΟΥΛΗ για να μπούμε στο
προγραμματισμένο ραντεβού.
Ίδρυμα πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.
Βραδινή έξοδο σε ταβέρνα με μουσική .
Δευτέρα 25/5:Check out Αναχώρηση από το
ξενοδοχείο. Επίσκεψη με ξεναγό στον βράχο
της Ακρόπολης στις 09:00. Στις 11:00
επίσκεψη με ξεναγό στο μουσείο της
Ακρόπολης. Αναχώρηση από την Αθήνα.
Στάση για φαγητό. Άφιξη στο σχολείο.
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ (μόνο εάν πρόκειται για πολυήμερη
εκδρομή)

ΝΑΙ
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ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄
ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ*
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ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ
ΤΑΞΙΔΙΟΥ (συμπερ. ΦΠΑ)

ΝΑΙ
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ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ (συμπερ. ΦΠΑ)

ΝΑΙ
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ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πέμπτη 12/3/2020 και ώρα 10:00
π.μ.
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ

Πέμπτη 12/3/2020 και ώρα 11:30
π.μ.

ΝΑΙ
Το σχολείο επιθυμεί την πρόβλεψη της
επιστροφής των χρημάτων σε μαθητή σε
περίπτωση που για αποδεδειγμένους λόγους
ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας
ματαιωθεί η συμμετοχή του, τότε θα πρέπει
να ζητηθεί ρητά και να προβλεφθεί και η
συγκεκριμένη απαίτηση, στην πρόσθετη
προαιρετική ασφάλεια

Επιπρόσθετες απαιτήσεις του Σχολείου:
1.

Να αναφέρεται οπωσδήποτε στην προσφορά σας το όνομα του ξενοδοχείου καθώς και έγγραφη βεβαίωση –
αποδεικτικό διαθεσιμότητας δωματίων.

2.

Υποχρεωτική Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης και πλήρους Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης.

3.

Οι μετακινήσεις των μαθητών να γίνονται με λεωφορείο που πληροί τις προδιαγραφές ασφαλούς
μετακίνησης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Να είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή.

4. Η τιμή που θα αναγράφεται θα είναι η τελική τιμή μαζί με κάθε είδους επιβάρυνση.
5. Με την προσφορά του τουριστικού γραφείου θα κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι έχει ειδικό σήμα και άδεια
λειτουργίας σε ισχύ.

