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Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής
εκδρομής- Μετακίνησης.
Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν τις προσφορές τους σχετικά
με την εκδρομή-Μετακίνηση του Σχολείου μας.
Η προσφορά κατατίθεται κλειστή στο Σχολείο.
Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα
λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
1 ΣΧΟΛΕΙΟ
2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
6 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (παρακολούθηση εκδηλώσεων,
επίσκεψη χώρων κτλ.)

13o Γενικό Λύκειο Λάρισας
BENETIA (ΙΤΑΛΙΑ)
ΑΠΟ 27/11/2019 ΕΩΣ 02/12/2019
Εξωτερικό, μαθητές από: 20 έως: 20
Αριθμός συνοδών μαζί με αρχηγό: 2
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΑΙ ΠΛΟΙΟ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4*
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών
γραφείων για την πραγματοποίηση 6-ήμερης εκδρομής του 13ου
Γενικού Λυκείου Λάρισας στη Βενετία από 27/11 – 2/12/2019».
Καλούνται τα ταξιδιωτικά γραφεία που επιθυμούν να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον σχετικά με την εν λόγω εκδρομή που θα
πραγματοποιήσει το Σχολείο μας, να υποβάλλουν τις οικονομικές
προσφορές τους σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές.
Επισημαίνεται ότι η προσφορά κατατίθεται κλειστή το αργότερο
μέχρι και την ημέρα και ώρα που έχει οριστεί παρακάτω στο 13ο
Γενικό Λύκειο Λάρισας. Επίσης, με κάθε προσφορά κατατίθεται
από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση
ότι διαθέτει βεβαίωση συνδρομής και νόμιμων προϋποθέσεων
για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου, η οποία βρίσκεται σε
ισχύ.
Το σχολείο μας θα συμμετάσχει με 20 μαθητές, μαθήτριες Β΄
Λυκείου και δυο συνοδούς καθηγήτριες στο 6ο Μαθητικό
Ευρωπαϊκό Συνέδριο στη Βενετία με θέμα “Η Ιστορία συναντά τις
Τέχνες, τα Γράμματα και την Τεχνολογία: Ο Άνθρωπος και η
διαδρομή του από την Αναγέννηση στον σύγχρονο πολιτισμένο
κόσμο” από 28 Νοεμβρίου 2019 μέχρι 2 Δεκεμβρίου 2019 (με την
μετακίνηση οι μέρες της εκδρομής είναι συνολικά έξι: από
Τετάρτη 27 Νοεμβρίου μέχρι και Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου»).
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Από Τετάρτη 27 Νοεμβρίου μέχρι και Τρίτη 2 Δεκεμβρίου
20 μαθητές, μαθήτριες σε 3κλινα/4κλινα, 2 καθηγήτριες σε

μονόκλινα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Για 6ήμερο οδικό-ακτοπλοϊκό πακέτο.
1.Μεταφορές εκδρομές και περιηγήσεις με πολυτελές
κλιματιζόμενο τουριστικό λεωφορείο με αναχώρηση από το
σχολείο, συνοδεία στο πλοίο και επιστροφή έως το σχολείο στο
τέλος της εκδρομής.
2.Ακτοπλοϊκά εισιτήρια στις 27/11 Ηγουμενίτσα – Αγκόνα και στις
02/12 Αγκόνα – Ηγουμενίτσα με κάλυψη 100% του γκρουπ σε
καμπίνες. Να επισυνάπτεται έγγραφη επιβεβαίωση
από την ακτοπλοϊκή εταιρεία στο όνομα του σχολείου για την
κράτηση των καμπινών.
3.Διόδια, παρκινγκ και είσοδοι του πούλμαν στις πόλεις τις
Βενετίας, Βερόνας, Μπολόνιας ή Ραβέννας
.4.Τρεις (03) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στην ευρύτερη
περιοχή της Βενετίας.
5.Πρωινό και δείπνο – Ημιδιατροφή εντός του ξενοδοχείου.
6.Έξοδα συμμετοχής στο συνέδριο.
7.Ολοήμερη εκδρομή με ξενάγηση από επίσημο ξεναγό, στη
Βενετία.
8.Εισιτήρια βαπορέτου για όλους τους εκδρομείς μετ
επιστροφής, κατά τη ξενάγηση στη Βενετία.
9.Επίσκεψη και περιήγηση στη Βερόνα, επίσκεψη στην Μπολόνια
ή στη Ραβέννα.
10.Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης.
11.Συνοδός του γραφείου κατά την διάρκεια της εκδρομής.
12. Δωρεάν συμμετοχή των συνοδών καθηγητών.
13.Φ.Π.Α
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 12:00 το μεσημέρι στο
13ο Γενικό Λύκειο Λάρισας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Δευτέρα 30
Σεπτεμβρίου 12:30 το μεσημέρι στο 13ο Γενικό Λύκειο Λάρισας
Η Διευθύντρια
ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΑΞΙΔIΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
7 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ
8 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
9 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
10 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ
11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
12 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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Λήξη: Πέμπτη 03/10/2019, 24ωρη ώρα: 12:00
Η Δ/ντρια του Σχολείου

ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
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