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Θ Ε Μ Α : «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 εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών της Α’ τάξης του σχολείου μας.
Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα και Υπεύθυνη
Δήλωση ότι διαθέτει Βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία
Τουριστικού Γραφείου, η οποία βρίσκεται σε ισχύ.

Για τη σύνταξη των προσφορών πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω :
 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ _ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ : Ο προορισμός της εκδρομής είναι η πόλη των







Αθηνών. Η Ημερομηνία αναχώρησης από Σύρο είναι η 19η Απριλίου 2018 και η επιστροφή θα
πραγματοποιηθεί την 22η Απριλίου 2018.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ _ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ : Ο προβλεπόμενος αριθμός των μαθητών που θα
συμμετέχουν κυμαίνεται από 45 - 50 άτομα. Την εκδρομή θα συνοδεύσουν τρεις (3) εκπαιδευτικοί.
ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ : Για τη μετάβαση των μαθητών στην Αθήνα θα
χρησιμοποιηθεί πλοίο από Σύρο για Πειραιά και επιστροφή. Η μεταφορά των μαθητών για την
επίσκεψη σε διάφορα αξιοθέατα της πόλης θα γίνει με μισθωμένο λεωφορείο το οποίο θα είναι στη
διάθεση των μαθητών καθόλη τη διάρκεια της παραμονής τους στην Αθήνα.
Για το μισθωμένο λεωφορείο θα πρέπει να ισχύουν οι εξής προδιαγραφές : Λεωφορείο-πούλμαν
50 θέσεων και άνω. Το μέσο θα είναι στη διάθεση των μαθητών για όλες τις μετακινήσεις τους και θα
πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (ελεγμένα από
τα ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή
κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενο κλπ) καθώς και να πληρούν όλες τις προϋπόθεσης ασφαλείας για
μετακίνηση μαθητών (ζώνες ασφαλείας, έμπειροι οδηγοί κτλ).
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ : Οι μαθητές θα κάνουν τρείς (3)
διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο. Θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τριών αστέρων και οι μαθητές θα
διαμένουν σε τρίκλινα ή δίκλινα δωμάτια. Για τους εκπαιδευτικούς θα πρέπει να προβλεφθούν
μονόκλινα δωμάτια. Για τους μαθητές και τους συνοδούς εκπαιδευτικούς πρέπει να προβλέπεται
πρωινό και ημιδιατροφή εντός του ξενοδοχείου.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ : Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη
νομοθεσία. Επίσης να προβλέπεται και πρόσθετη ασφάλιση που να καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση
ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή και πρόβλεψη επιστροφής χρημάτων σε
μαθητή που για αποδεδειγμένους λόγους ανώτερης βίας δεν μπορεί να συμμετάσχει στην εκδρομή.

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ :
 1η ΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 19/04/18







Συγκέντρωση στις 15.00 μ.μ στο λιμάνι της Σύρου, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για
Πειραιά στις 16:00 μ.μ. Άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά στις 19:45 μ.μ. Επιβίβαση σε μισθωμένο
λεωφορείο και αναχώρηση για το ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο στο
ξενοδοχείο. (1η Διανυκτέρευση).
 2η ΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/04/18
Μετά το πρωινό επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση με προορισμό την Ακρόπολη.
Επίσκεψη στο Μουσείο Ακρόπολης. Συνεχίζουμε για Αστεροσκοπείο και βόλτα στο Θησείο όπου
θα μείνουμε για φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, χρόνος για ξεκούραση. Δείπνο στο
ξενοδοχείο και προαιρετική ομαδική έξοδος για παρακολούθηση θεατρικής παράστασης. (2η
Διανυκτέρευση).
 3η ΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 21/04/18
Μετά το πρωινό επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για Βουλή και Σύνταγμα. Βόλτα στον
Εθνικό Κήπο, Ζάππειο και Καλλιμάρμαρο. Το μεσημέρι φαγητό στο Μοναστηράκι και βόλτα στην
Πλάκα. Αναχώρηση νωρίς το απόγευμα για τη Λίμνη Βουλιαγμένης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Δείπνο στο ξενοδοχείο. (3η Διανυκτέρευση).
 4η ΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 22/04/18
Μετά το πρωινό αναχώρηση για το Πλανητάριο. Συνεχίζουμε για Φλοίσβο. Αναχώρηση για το
λιμάνι του Πειραιά. Άφιξη στο λιμάνι στις 16:30 μ.μ. Επιβίβαση στο πλοίο για Σύρο και
αναχώρηση 17:30 μ.μ. Άφιξη στο λιμάνι της Σύρου στις 21:15 μ.μ. Τέλος Εκδρομής.
.
ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ : Στην οποία να συμπεριλαμβάνεται και ο
ΦΠΑ.
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές θα
πρέπει να υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο μέχρι την Παρασκευή 16η Μαρτίου
2018 και ώρα 14:00. Η διεύθυνση του σχολείου είναι ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ Σύρου Λιβάδια Μάννα 84100
Σύρος.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Ορίζεται η Δευτέρα 19η Μαρτίου 2018.
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