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ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ:

ΔΔΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Τμήμα Eκπαιδευτικών Θεμάτων
Τουριστικά –Ταξιδιωτικά Γραφεία
(μέσω ιστοσελίδας ΔΔΕ Κυκλάδων)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση
πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής των Λυκειακών Τάξεων (Α,Β,Γ)
Γυμνασίου Κιμώλου στο Ηράκλειο και στα Χανιά»
Ο Διευθυντής του Γυμνασίου-ΛΤ Κιμώλου προκηρύσσει την εκδήλωση
ενδιαφέροντος από τα τουριστικά γραφεία για την οργάνωση πολυήμερης
εκπαιδευτικής εκδρομής των Λυκειακών Τάξεων (Α,Β,Γ) του Γυμνασίου Κιμώλου
στο Ηράκλειο και στα Χανιά.
Αναχώρηση από Κίμωλο για Ηράκλειο
Επιστροφή από Χανιά για Kίμωλο
Διάρκεια εκδρομής
Αριθμός μαθητών συμμετεχόντων
Αριθμός συνοδών καθηγητών

Σάββατο 16/4/2016
Τετάρτη 20/4/2016
16/4/2016-20/4/2016 (5 ημέρες)
εννέα (9)
δύο (2)

1. Τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν είναι:
● τοπικό ακτοπλοϊκό μέσο από Κίμωλο για Μήλο και από Μήλο για Κίμωλο,
Ε/Ο «ΠΡΕΒΕΛΗΣ» από Μήλο για Ηράκλειο και Ε/Ο «ΑΔ.ΚΟΡΑΗΣ» από
Πειραιά προς Μήλο.
● Αεροπλάνο από Χανιά προς Αθήνα (πρωινή πτήση )
Τα ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια είναι εκτός προσφοράς.
●Πούλμαν για την μετάβαση από Ηράκλειο προς Χανιά, για τις μετακινήσεις
εντός και εκτός Ηρακλείου και Χανίων, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Το λεωφορείο (κατά προτίμηση πενταετίας) πρέπει να διαθέτει όλες τις
προβλεπόμενες από την ανωτέρω νομοθεσία προδιαγραφές (επαγγελματική
άδεια οδήγησης, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος κλπ.)
2. Το ξενοδοχείο πρέπει να είναι κατηγορίας 3 ή 4 αστέρων (θα πρέπει να
αναφέρεται ρητά στην προσφορά η κατηγορία του ξενοδοχείου ), να
διαθέτει σχετική άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες και
κατάλληλες προδιαγραφές για τη φιλοξενία των μαθητών. Για την φιλοξενία
των μαθητών (4 διανυκτερεύσεις) ζητούνται δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια και
για τους συνοδούς καθηγητές μονόκλινα. Επίσης να αναφέρεται η
προσφορά πρωινού.
3. Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται η υποχρεωτική Ασφάλιση
ευθύνης διοργανωτή ,όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και
πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
To αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής έχει ως εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ

16/4

17/4

00:00 - Αναχώρηση από Μήλο με Ε/Ο «ΠΡΕΒΕΛΗΣ» για Ηράκλειο
10:00 Άφιξη στο Ηράκλειο και εγκατάσταση στο ξενοδοχείο
11:30 Επίσκεψη στον Αρχαιολογικό Χώρο της Κνωσού
14:30 Επίσκεψη στο Ενυδρείο
17:00 Περιήγηση στο κέντρο της πόλης
10:00 Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο
11:30 Αναχώρηση για Χανιά
13:00 Στάση στο Ρέθυμνο-Περιήγηση στο κέντρο - λιμάνι
18:00 Άφιξη στα Χανιά

ΔΕΥΤΕΡΑ 18/4

10:00 Περιήγηση στο κέντρο της πόλης και τη Δημοτική Αγορά
12:00 Επίσκεψη στο Μουσείο Ελευθερίου Βενιζέλου
17:00 Περιήγηση στην παλιά πόλη και το Ενετικό λιμάνι

ΤΡΙΤΗ

19/4

10:00
11:30
12:30
17:00

Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο
Επίσκεψη στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης
Επίσκεψη στους τάφους των Βενιζέλων

ΤΕΤΑΡΤΗ

20/4

07:00
07:30
14:00
21:30

Αναχώρηση αεροπορικώς από Χανιά για Αθήνα
Άφιξη στο αεροδρόμιο «ΕΛ. Βενιζέλος»
Αναχώρηση για Μήλο με πλοίο Ε/Ο ‘’Α.ΚΟΡΑΗΣ΄΄
Άφιξη στην Μήλο και επιστροφή στην Κίμωλο

Για τις υπηρεσίες (λεωφορείο, ξενοδοχείο με πρωινό, υποχρεωτική
Ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση σε
περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας) ζητείται η τελική συνολική τιμή, αλλά
και η επιβάρυνση ανά μαθητή.
Υπενθυμίζεται ότι με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό πρακτορείο
απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο
βρίσκεται σε ισχύ.
Στο συμφωνητικό που θα συνταχθεί θα αναφέρεται ρητά η αλλαγή ημερομηνίας
πραγματοποίησης της εκδρομής (εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα στο ξενοδοχείο) σε
περίπτωση που λόγω απεργίας, απαγορευτικού απόπλου, ή βλάβης του πλοίου δεν
πραγματοποιηθεί η αναχώρηση στις 15/4 από τη Μήλο .
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 14:00
της Τρίτης 8/3/2016 στο γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου-ΛΤ Κιμώλου,
Κίμωλος ΤΚ84004 και θα ακολουθήσει η διαδικασία ανοίγματος και επιλογής
προσφοράς.

Ο Διευθυντής
Δ. Κακύρης

