ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (Στην ημερομηνία επιστροφής)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Χαλκί, 13-02-2018
Αρ.Πρωτ.
Αρ.Πρωτ.: 29

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΑΓΑΙΑΣ

Ταχ. Διευθ. : Χαλκί Νάξου
Ταχ. Κωδ. : 84 302 Χαλκί

Πληροφορίες :
Τηλέφ.: 22850-31205
FAX : 22850-31205
Ε-mail: mail@gym-tragaias.sch.gr
.sch.gr

ΠΡΟΣ: ΔΔΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταξιδιωτικά ππρακτορεία
ΚΟΙΝ.: Σύλλογο Γονέων
ονέων Γυμνασίου
Τραγαίας Νάξου
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση
ρόσκληση ενδιαφέροντος για την τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή
της Γ΄ Τάξης του Γυμνασίου Τραγαίας Νάξου.
ΣΧΕΤΙΚΑ: 33120/ΓΔ4/28-2-2017
33120/ΓΔ4/28
Υ.Α(ΦΕΚ681/τ.Β’/6-3-2017)
Ο Διευθυντής του Γυμνασίου Τραγαίας προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος
για τη διοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής, στα πλαίσια των μαθημάτων της
Ιστορίας, των Αρχαίων
αίων Ελληνικών και της Φυσικής, της Γ΄ τάξης
τάξης, η οποία θα
πραγματοποιηθεί από 20/04/2018
20/
έως και 22/04/2018 συμφώνα με τα ακόλουθο
πρόγραμμα.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ
ΝΑΥΠΛΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 20/04/2018
2018:
08:00: Συγκέντρωση των μαθητών και των μαθητριών στο σχολείο.
08:30: Αναχώρηση με λεωφορείο για το λιμάνι της Νάξου.
09:20: Επιβίβαση στο πλοίο της γραμμής και αναχώρηση
α
για τον Πειραιά
Πειραιά.
15:30: Άφιξη στον Πειραιά, επιβίβαση στο λεωφορείο με προορισμό το Ναύπλιο.
18:00: Άφιξη στο Ναύπλιο και τακτοποίηση στα δωμάτια του ξενοδοχείου
ξενοδοχείου.
18:30: Αναχώρηση για το Παλαμήδη και περιήγηση στην πόλη, δείπνο
δείπνο.

22:00: Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 21.4.2018:
08:00: Αφύπνιση, πρωινό, αναχώρηση για το ΚΠΕ Νέας Κιου.
10:00: Συγκέντρωση και αναχώρηση για το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου.
14:00: Συγκέντρωση και αναχώρηση για τις Μυκήνες.
16:00: Συγκέντρωση και αναχώρηση για το Ναύπλιο, γεύμα, άφιξη στο ξενοδοχείο,
ξεκούραση.
20:00: Συγκέντρωση και περιήγηση στην πόλη.
22:30: Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 22.4.2018:
08:00: Αφύπνιση, πρωινό.
09:00: Περιήγηση στην πόλη.
12:30: Γεύμα.
13:30: Επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για το λιμάνι του Πειραιά.
16:00: Άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά και επιβίβαση στο πλοίο.
23:30: Άφιξη στο λιμάνι της Νάξου, επιβίβαση σε λεωφορείο με προορισμό το
σχολείο.
23: 50:Παραλαβή των μαθητών και μαθητριών από τους γονείς και κηδεμόνες τους.
Ο προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων στην εκδρομή είναι 36 μαθητές και τρεις
(3) συνοδοί καθηγητές.


Τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν είναι:

 Το πλοίο της γραμμής από Νάξο για Πειραιά και επιστροφή.
 Τουριστικό λεωφορείο διαθέσιμο για τις μετακινήσεις και τις δραστηριότητες ως
εξής:
 Λιμάνι του Πειραιά – Ναύπλιο
 Ναύπλιο – Κ.Π.Ε. Νέας Κίου –Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου – Αρχαιολογικός
χώρος των Μυκηνών – Ναύπλιο.
 Ναύπλιο – λιμάνι του Πειραιά.

Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει:





Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Νάξος – Πειραιάς με επιστροφή (οικονομική θέση)
Ξενοδοχείο στην πόλη του Ναυπλίου τουλάχιστον τριών αστέρων, με πρωινό,
για δύο διανυκτερεύσεις. Απαιτούμενα δωμάτια: Δώδεκα (12) τρίκλινα για
τους μαθητές και τις μαθήτριες και τρία (3) μονόκλινα για τους συνοδούς
εκπαιδευτικούς.
Τουριστικό λεωφορείο σαράντα (40) θέσεων για όλες τις απαιτούμενες
μετακινήσεις που περιγράφονται αναλυτικά στο πρόγραμμα.

Το τουριστικό λεωφορείο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την
κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος,
επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.).
Το κατάλυμα που ζητείται πρέπει να είναι κατηγορίας τουλάχιστον τριών (3)
αστέρων και κατά προτίμηση μέσα στο Ναύπλιο, να διαθέτει σχετική άδεια
λειτουργίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες και κατάλληλες προδιαγραφές για τη
φιλοξενία μαθητών. Για τη φιλοξενία των μαθητών ζητούνται τρίκλινα δωμάτια, ενώ
για τους συνοδούς 3 μονόκλινα.
Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης
Διοργανωτή, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη προαιρετική
ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας.
Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή, αλλά και η επιβάρυνση
ανά μαθητή. Υπενθυμίζεται ότι μαζί με την προσφορά κατατίθεται από το
ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με την
Δ2/190919/25-11-2014 Υ.Α. ΥΠΕΠΘ:
1. Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε
ισχύ.
2. Ασφαλιστική Ενημερότητα.
3. Φορολογική Ενημερότητα.
Επίσης σε περίπτωση ακύρωσης της μετακίνησης χωρίς ευθύνη του σχολείου
(απαγορευτικό, απεργία ΠΝΟ κλπ) δεν υποχρεούμαστε να καταβάλλουμε το
συμφωνηθέν ποσό στο ταξιδιωτικό γραφείο.
Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις
12:00 πμ, της Τρίτης 27-2-2018 στο Γυμνάσιο Τραγαίας (Χαλκί Νάξου, Τ.Κ.
84302). Τηλ:2285031205, fax:2285031205,mail@gym-tragaias.kyk.sch.gr
Ο Διευθυντής

Αδαλής Δημήτριος

ΠΕ0401 Φυσικός – Περιβαλλοντολόγος

