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Θέμα: 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 του Σχολείου μας.
Η προσφορά κατατίθεται κλειστή στο Σχολείο.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει με κριτήρια ποιοτικά και οικονομικά. Μετά την
αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει η τελική επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου και το σχολείο
θα συντάξει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού ( ιδιωτικό συμφωνητικό ) σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία , η οποία και θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέλη.
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
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ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ Αθήνα – Βουλή των Ελλήνων
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ
Αναχώρηση: 08/05/2020

Δημοτικό Σχολείο Νέας Απολλωνίας

Επιστροφή:

10/05/2020
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ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
(μαθητές / καθηγητές)

15 Μαθητές
18 Συνοδοί γονείς
3 Εκπαιδευτικοί
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ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ

1 πολυτελές λεωφορείο, όχι παλαιότερο

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

5

των 10 ετών, που να διαθέτει όλες τις
προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία
προδιαγραφές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ- ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
Ξενοδοχείο 4* ή 5* στο κέντρο της
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (μονόκλινα/δίκλινα/τρίκλινα-πρωινό ή Αθήνας ή εναλλακτικά σε πλησιέστερες
ημιδιατροφή)

ασφαλείς περιοχές μέχρι Αμπελοκήπους,
με πρωινό ή με πρωινό και ένα γεύμα.
12 δίκλινα δωμάτια για μαθητές και
γονείς,
3 τρίκλινα δωμάτια για μαθητές και
γονείς,
1 δίκλινο για συνοδούς εκπαιδευτικούς
2 μονόκλινα για συνοδούς εκπαιδευτικούς
Τα ξενοδοχεία που θα προταθούν θα πρέπει
να συνοδεύονται από αποδεικτικό
διαθεσιμότητας και να παρέχουν τη
δυνατότητα εγκατάστασης των
εκδρομέων στον ίδιο όροφο ή
εναλλακτικά σε δυο συνεχόμενους
ορόφους.
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ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (πρόγραμμα, παρακολούθηση
εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων, γεύματα, κτλ.)

1η μέρα: 8/5/2020
Αναχώρηση από το σχολείο την
Παρασκευή 8/05/2020 στις 6:30π.μ.
16:00 μ.μ. άφιξη στο Αττικό Ζωολογικό
Πάρκο.
20:00 μ.μ. άφιξη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο.
Φαγητό και ελεύθερος χρόνος.
Διανυκτέρευση.
2η μέρα Δευτέρα 9/05/2020:
08:00π.μ. Αφύπνιση και πρωινό στο
ξενοδοχείο. 09:00 π.μ. αναχώρηση των
μαθητών για το Μουσείο Αρχαίας
Ελληνικής Τεχνολογίας στο Κολωνάκι.
9:30 π.μ. επίσκεψη και ξενάγηση στο
Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας .
11:00 μ.μ. περιήγηση στο κέντρο της
Αθήνας, ελεύθερος χρόνος.
16:00 μ.μ. επίσκεψη και ξενάγηση στη
Βουλή των Ελλήνων
17:00 μ.μ. επιστροφή στο ξενοδοχείο και
ξεκούραση
20:30 μ.μ βραδινή διασκέδαση
3η μέρα Τρίτη 10/05/2020:
07:30π.μ. Αφύπνιση και πρωινό στο
ξενοδοχείο.08:15π.μ. Αναχώρηση για τον
Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. 09:00 π.μ.
περιήγηση και ξενάγηση στην Ακρόπολη.
10:30 π.μ. Αναχώρηση από την Ακρόπολη.
11:00 π.μ. επίσκεψη και ξενάγηση στο νέο

μουσείο της Ακρόπολης.
13:00 μ.μ πρόχειρο γεύμα.
13:30 μ.μ αναχώρηση για Νέα Απολλωνία.
Πιθανή άφιξη 22:00 μ.μ.
Στην προσφορά θα περιλαμβάνεται και
ξεναγός για τον βράχο της Ακρόπολης και
το μουσείο της Ακρόπολης
.
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ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ (μόνο εάν πρόκειται για πολυήμερη
εκδρομή)
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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)
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ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ (συμπερ. ΦΠΑ)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Η προαιρετική ασφάλιση θα καλύψει τα
έξοδα σε περίπτωση ασθένειας ή
ατυχήματος με πλήρη ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη όπως και επιστροφή χρημάτων
σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας
ασθένειας που θα ματαιώσει τη συμμετοχή
μαθητή ή γονέα
ΝΑΙ
ΝΑΙ

Ατομική απόδειξη
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ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Πέμπτη, 13 / 02 / 2020 ώρα 12.00 μ.μ.
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ

Παρασκευή, 14 / 02 /2020 ώρα 12.00 μ.μ

