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ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

Το ςχολείο μασ οργανϊνει Πενκιμερθ Εκπαιδευτικι Επίςκεψθ ςτο Μιλάνο τθσ Ιταλίασ. Για 

το ςκοπό αυτό θ Διεφκυνςθ του Γενικοφ Λυκείου Κλειτορίασ καλεί τουσ ταξιδιωτικοφσ 

πράκτορεσ που ενδιαφζρονται να υποβάλλουν προςφορά (θλεκτρονικι ι με FAX ) για τθ 

διοργάνωςθ τθσ εκδρομισ με τα παρακάτω ςτοιχεία: 

1. Ημερομθνία εκδρομισ από 12-02-2018 ζωσ 16-02-2018. 

2. Προοριςμόσ Μιλάνο Ιταλίασ με μία θμεριςια εκδρομι ςτθ Βενετία. 

3. Αρικμόσ ςυμμετεχόντων (14) μακθτζσ και δφο (2) ςυνοδοί κακθγθτζσ. 

4. Μεταφορικά μζςα: α) Λεωφορείο για μετακίνθςθ από τθν Κλειτορία-Ελευκζριοσ 

Βενιηζλοσ-Κλειτορία β) Αεροπλάνο για μετακίνθςθ από Ακινα -Μιλάνο. (δεκτζσ και 

προςφορζσ για Αεροπορικζσ Εταιρείεσ Χαμθλοφ Κόςτουσ) γ) Λεωφορείο για 

μετακίνθςθ από το Μιλάνο για Βενετία. 

5. Διαμονι ςε ξενοδοχείο 2 ι 3 αςτζρων (**,***) με πρωινό, ςε κεντρικό ςθμείο τθσ 

πόλθσ. Απαραίτθτθ θ αναφορά του ονόματοσ και τθσ Διεφκυνςθσ του Ξενοδοχείου. 

Τα δωμάτια να είναι δυο (2) τρίκλινα, δφο (2) τετράκλινα για τουσ μακθτζσ και δφο 

(2) μονόκλινα για τουσ ςυνοδοφσ κακθγθτζσ. 

6. Ενδιαφερόμαςτε για ξεναγό και δεν ενδιαφερόμαςτε για προκράτθςθ ειςιτθρίων 

ςε Μουςεία. 

 

Το λεωφορείο κα πρζπει να πλθροί όλεσ τισ απαραίτθτεσ προδιαγραφζσ καταλλθλότθτασ 

(να μασ αποςταλοφν τα αντίςτοιχα δικαιολογθτικά) ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, 

δθλαδι: 

 Φωτοτυπία άδειασ κυκλοφορίασ 

 Φωτοτυπία  Δελτίου Καταλλθλότθτασ 

 Δελτίο Ελζγχου ΚΤΕΟ 

 



 Αςφάλεια αςτικισ επαγγελματικισ ευκφνθσ και αςφάλιςθ όλων των 

ςυμμετεχόντων που κα καλφπτει τα ζξοδα ςε περίπτωςθ αςκζνειασ ι 

ατυχιματοσ 

Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να υποβάλουν τισ προςφορζσ τουσ μζχρι τισ 24-11-2017 (ϊρα 

12:00 μμ). 

 

Η προςφορά κα περιλαμβάνει: 

1. Τθ ςυνολικι τιμι του ταξιδιοφ κακϊσ και τθν ανά μακθτι ςυμπεριλαμβανομζνου 

του ΦΠΑ. 

2. Αςφάλιςθ αςτικισ ευκφνθσ διοργανωτι κακϊσ και πρόςκετθ ταξιδιωτικι 

αςφάλιςθ ςε περίπτωςθ αςκζνειασ ι ατυχιματοσ για τθ διάρκεια του ταξιδιοφ και 

τθσ διαμονισ 

3. Υπεφκυνθ διλωςθ, ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διακζτει ειδικό ςιμα λειτουργίασ το 

οποίο να είναι ςε ιςχφ. 

Πζραν τθσ προαναφερόμενθσ θμερομθνίασ καμία προςφορά δε κα γίνεται δεκτι. 

Θα επιλεγεί θ πλζον ςυμφζρουςα προςφορά από οικονομικισ απόψεωσ ςε ςυνδυαςμό με 

τθν ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 
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