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Πάτρα, 22/2/2016
Αρ. Πρωτ.: 72
ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος τριήμερης εκδρομής»
Στα πλαίσια των σχολικών εκπαιδευτικών εκδρομών, το ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΠΑΤΡΩΝ προγραμματίζει τριήμερη εκδρομή από 31‐3-2016 έως και 2-4‐2016, με δύο
-2- διανυκτερεύσεις, στη Σύρο.
Στην εκδρομή θα συμμετέχουν 52 μαθητές και 4 συνοδοί καθηγητές.
Ως μεταφορικό μέσο θα χρησιμοποιηθεί λεωφορείο το οποίο θα πρέπει να πληροί
όλους τους από το νόμο προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις, με άδεια κυκλοφορίας
κατά προτίμηση μετά το 2000.
Ο διοργανωτής (Ταξιδιωτικό Γραφείο) αναλαμβάνει την υποχρεωτική ασφάλιση
ευθύνης όπως και την ασφάλιση που θα καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή
ασθένειας.
Η κατηγορία του ξενοδοχείου διαμονής πρέπει να είναι 4 ή 5 αστέρων και να
βρίσκεται εντός της πόλεως. (Θα θέλαμε δύο προσφορές, μία για ξενοδοχείο 4 αστέρων και
μία για 5 αστέρων και να υπάρχει πρόβλεψη για διαμονή σε δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια).
1. Σχολικό λεωφορείο θα χρησιμοποιηθεί:
Για τη μετακίνηση των μαθητών από την Πάτρα προς το Λιμάνι του Πειραιά
(Πέμπτη 31/3/2016) και επιστροφή από το Λιμάνι του Πειραιά προς την Πάτρα (Σάββατο
02/04/2016)
2.Το ξενοδοχείο θα πρέπει να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της Ερμούπολης, ώστε
να είναι άμεση η πρόσβαση μαθητών και εκπαιδευτικών χωρίς τη χρήση μεταφορικού
μέσου από και προς το λιμάνι αλλά και τα κεντρικά σημεία της πόλης (Πλατεία Μιαούλη,
Δημαρχείο, Ι. Ναός Αγ. Νικολάου). Επίσης το ξενοδοχείο θα πρέπει να διαθέτει αίθουσα
προβολών με projector αλλά και χώρο για αποθήκευση αποσκευών.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν έως την 27/02/2016 και ώρα 12:00,
στο σχολείο και στο γραφείο της Διεύθυνσης του Γυμνασίου, κλειστή προσφορά όπου θα
αναγράφεται η συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού, καθώς και η ανά μαθητή
επιβάρυνση.
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