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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

Το σχολείο μας οργανώνει Πενθήμερη Εκπαιδευτική Επίσκεψη στη Λευκωσία της Κύπρου. 

Για το σκοπό αυτό η Διεύθυνση του Γενικού Λυκείου Κλειτορίας καλεί τους ταξιδιωτικούς 

πράκτορες που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προσφορά (ηλεκτρονική ή με FAX ) για τη 

διοργάνωση της εκδρομής με τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Ημερομηνία εκδρομής από 13-03-2017 έως 17-03-2017. 

2. Προορισμός Λευκωσία Κύπρου με δυο ημερήσιες εκδρομές στη Λεμεσό-Πάφο και 

Λάρνακα- Αγία Νάπα. 

3. Αριθμός συμμετεχόντων (14) μαθητές και δύο (2) συνοδοί καθηγητές. 

4. Μεταφορικά μέσα: α) Λεωφορείο για μετακίνηση από την Κλειτορία-Ελευθέριος 

Βενιζέλος-Κλειτορία β) Αεροπλάνο για μετακίνηση από Αθήνα -Λάρνακα -Αθήνα. 

(δεκτές και προσφορές για Αεροπορικές Εταιρείες Χαμηλού Κόστους) γ) Λεωφορείο 

για μετακίνηση από αεροδρόμιο Λάρνακας –Λευκωσία- αεροδρόμιο Λάρνακας. δ) 

Λεωφορείο από τη Λευκωσία - Λεμεσό-Πάφο και Λευκωσία-Λάρνακα- Αγία Νάπα. 

5. Διαμονή σε ξενοδοχείο όχι λιγότερο των 3 αστέρων (***) με πρωινό, σε κεντρικό 

σημείο της πόλης. Απαραίτητη η αναφορά του ονόματος και της Διεύθυνσης του 

Ξενοδοχείου. Τα δωμάτια να είναι δυο (2) τρίκλινα, τέσσερα (4) δίκλινα για τους 

μαθητές και δύο (2) μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές. 

6. Δεν ενδιαφερόμαστε για ξεναγό και για προκράτηση εισιτηρίων σε Μουσεία. 

 

Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές καταλληλότητας 

(να μας αποσταλούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 

δηλαδή: 

• Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας 

• Φωτοτυπία  Δελτίου Καταλληλότητας 

• Δελτίο Ελέγχου ΚΤΕΟ 

 



• Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης και ασφάλιση όλων των 

συμμετεχόντων που θα καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ασθένειας ή 

ατυχήματος 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι τις 02-12-2016. 

 

Η προσφορά θα περιλαμβάνει: 

1. Τη συνολική τιμή του ταξιδιού καθώς και την ανά μαθητή συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ. 

2. Ασφάλιση αστικής ευθύνης διοργανωτή καθώς και πρόσθετη ταξιδιωτική ασφάλιση 

σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος για τη διάρκεια του ταξιδιού και της 

διαμονής 

3. Υπεύθυνη δήλωση,ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το 

οποίο να είναι σε ισχύ. 

Πέραν της προαναφερόμενης ημερομηνίας καμία προσφορά δε θα γίνεται δεκτή. 

Θα επιλεγεί η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής απόψεως σε συνδυασμό με 

την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
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