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Θέμα : «Πποκήπςξη ππόζκληζηρ εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για ηη διοπγάνυζη
7-ήμεπηρ εκπαιδεςηικήρ επίζκετηρ μαθηηών ηηρ B′ ηάξηρ ηος 7ος
ΓΕΛ Πάηπαρ ζηην Οςγγαπία ζηα πλαίζια εγκεκπιμένος σολικού
Εκπαιδεςηικού Ππογπάμμαηορ»
Σν 7ν Γεληθό Λύθεην Πάηξαο, πξνηίζεηαη λα δηνξγαλώζεη κία 7ήκεξε εθπαηδεπηηθή
επίζθεςε ζηελ Οπγγαξία κε ηε ζπκκεηνρή καζεηώλ ηεο Β΄ Σάμεο, ζηα πιαίζηα εγθεθξηκέλνπ
πξνγξάκκαηνο ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ (πνιηηηζηηθνύ), πνπ πινπνηείηαη ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή
ρξνληά ζην ζρνιείν καο. Γηα ην ζθνπό απηό, ε Γηεύζπλζε ηνπ 7νπ Γεληθνύ Λπθείνπ Πάηξαο,
θαιεί ηνπο ηαμηδησηηθνύο πξάθηνξεο πνπ ελδηαθέξνληαη, λα ππνβάιινπλ θιεηζηή έληππε
πξνζθνξά γηα ηελ δηνξγάλσζε ηεο εθδξνκήο - κεηαθίλεζεο κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
Α)

Υξνληθό δηάζηεκα πξαγκαηνπνίεζεο εθδξνκήο: από 25-3-2017 έυρ και 7-4-2017

Β)

Γηάξθεηα εθδξνκήο: 7 ημεπών (5 εξγάζηκσλ + 1 αββαηνθύξηαθνπ)

Γ)

Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ καζεηώλ: 25 - 30.

Γ)

Αξηζκόο ζπλνδώλ: 3

Δ)

Πξννξηζκόο: Πάηπα – Αθήνα – Βοςδαπέζηη - Αθήνα – Πάηπα.

Σ) Μεηαθνξά:
1. Αεροπορική: Αζήλα – Βνπδαπέζηε ή Βηέλλε θαηά ηελ αλαρώξεζε θαη Βνπδαπέζηε –
Αζήλα θαηά ηελ επηζηξνθή, θαηά πξνηίκεζε ρσξίο ελδηάκεζνπο ζηαζκνύο. ηελ
πξνζθνξά πξέπεη λα αλαθέξνληαη:
 ε αεξνπνξηθή εηαηξία θαη νη αθξηβείο ώξεο πηήζεσλ,
 ν αθξηβήο αξηζκόο απνζθεπώλ θαη νη αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο βάξνπο θαη
δηαζηάζεσλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζε θάζε καζεηή θαη θαζεγεηή ρσξίο ρξέσζε ηόζν γηα
check-in όζν θαη σο ρεηξαπνζθεπή θαη

 νη αθξηβείο ώξεο αλακνλήο ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί αιιαγή πηήζεο ζε ελδηάκεζν
αεξνδξόκην.
Οη πηήζεηο πξέπεη λα γίλνληαη από ηελ ίδηα αεξνπνξηθή εηαηξεία απζεκεξόλ θαη αλ
ππάξρνπλ ελδηάκεζεο ζηάζεηο απηέο λα είλαη ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ νιηγόσξεο (όρη πάλσ
από 6 ώξεο).
2. Οδική: κε 1 ιεσθνξείν όρη δηώξνθν, (λα αλαθέξεηαη ν αξηζκόο ζέζεσλ) ην νπνίν ζα
πιεξνί όιεο ηηο πξνδηαγξαθέο θαηαιιειόηεηαο (λα καο απνζηαινύλ ηα αληίζηνηρα
δηθαηνινγεηηθά) ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, δειαδή:


Φσηνηππία άδεηαο θπθινθνξίαο



Φσηνηππία Γειηίνπ Καηαιιειόηεηαο



Γειηίν ειέγρνπ ΚΣΔΟ

Ζ νδηθή κεηαθίλεζε ζα πεξηιακβάλεη ηε δηαδξνκή Πάηξα – Αζήλα θαηά ηελ αλαρώξεζε,
Αζήλα – Πάηξα θαηά ηελ άθημε θαη ηελ κεηαθίλεζε εληόο ηεο Οπγγαξίαο όιεο ηηο εκέξεο
ηεο παξακνλήο καο εθεί. Καηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο καο ζηελ Βνπδαπέζηε ζα
πξαγκαηνπνηεζεί κία κνλνήκεξε εθδξνκή ζηε Βηέλλε θαη κία κνλνήκεξε εθδξνκή ζηα
παξαδνπλάβηα ρσξηά. Ο νδεγόο ή νη νδεγνί πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ πξέπεη λα είλαη
έκπεηξνη, εηδηθά ζηηο κεηαθηλήζεηο πνπ ζα απαηηεζνύλ ζηνπο ηόπνπο πξννξηζκνύ. Σν
ιεσθνξείν ζα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ αξρεγνύ ηεο εθδξνκήο θαη ζα κεηαθηλείηαη ζύκθσλα
κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ, όιεο ηηο ώξεο βάζε πξνγξάκκαηνο.
Ε) Γηακνλή:
1. 6 δηαλπθηεξεύζεηο ζηελ Βνπδαπέζηε
2. Γηακνλή ζε μελνδνρεία θαηεγνξίαο 4 αζηέξσλ (**** - επίζεκνο ραξαθηεξηζκόο Δ.Ο.Σ.)
κε εκηδηαηξνθή γηα 6 δηαλπθηεξεύζεηο.
3. Απαξαίηεηε ε αλαθνξά ζηελ νλνκαζία ηνπ μελνδνρείνπ, ζην πεξηερόκελν ηνπ
παξερόκελνπ πξσηλνύ θαη γεύκαηνο θαη ζηελ ρηιηνκεηξηθή απόζηαζε από ην θέληξν ηεο
πόιεο. Σα δσκάηηα πξέπεη λα είλαη δίθιηλα, ηξίθιηλα ή ηεηξάθιηλα, ρσξίο ξάληδν, γηα ηνπο
καζεηέο θαη κνλόθιηλα γηα ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο. Οη ρώξνη πνπ ζα πξνζθεξζνύλ γηα
ηε δηακνλή καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ λόκηκε θαη ελ ηζρύ άδεηα
ιεηηνπξγίαο από ηηο αξκόδηεο αξρέο ηεο ρώξαο θαη λα πιεξνύλ ηνπο όξνπο αζθάιεηαο θαη
πγηεηλήο. Δηδηθόηεξα ζα πξέπεη λα έρνπλ απαξαίηεηα ζέξκαλζε, δεζηό λεξό, κπάλην εληόο
ησλ δσκαηίσλ θαη λα πξνζθέξνπλ ππνρξεσηηθά θαγεηό εληόο ηεο κνλάδαο. Γελ ζα γίλνπλ
δεθηέο πξνζθνξέο πνπ πξνηείλνπλ ηελ θαηάηκεζε ησλ καζεηώλ ζε δηαθνξεηηθά
θαηαιύκαηα, αθόκα θαη αλ είλαη όκνξα.
Ζ) Δπίζεο ζα πεξηέρνληαη:
1. Δπηζθέςεηο ζηα αμηνζέαηα (ε θξάηεζε όπνπ ρξεηάδεηαη λα γίλεη από ην πξαθηνξείν).
2. Γύν κέξεο μελάγεζε ζηελ Βνπδαπέζηε & κία εκέξα ζηε Βηέλλε.
3. πλνδόο ηνπ ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο.
Ζ πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεη:

1. Τπνρξεσηηθή Αζθάιηζε Δπζύλεο Γηνξγαλσηή.
2. Πξόζζεηε Αζθάιηζε θάιπςεο εμόδσλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο.
3. Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επίλαπινη θαπζίκσλ, ηπρόλ επηπιένλ θόζηνο κεηαθνξάο απνζθεπώλ,
δηόδηα, θόξνη ή ηέιε δηακνλήο θαη γεληθά νπνηαδήπνηε επηβάξπλζε επηβάιιεηαη από ηηο
ηνπηθέο αξρέο ησλ ηόπσλ δηέιεπζεο ή δηακνλήο.
4. Ση ζςνολική ηιμή ηος οπγανυμένος ηαξιδιού αλλά και ηην επιβάπςνζη ανά μαθηηή.
Οι παπαπάνυ ηιμέρ θα ππέπει να πεπιλαμβάνοςν και ηο Φ.Π.Α.
5. Τπεύζπλε δήισζε όηη ην Σαμηδησηηθό Γξαθείν δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν
βξίζθεηαη ζε ηζρύ.
Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν,
μέσπι ηην Παπαζκεςή 9-12-2016 και ώπα 11:00 π.μ. ζην ρνιείν θαη ζην Γξαθείν ηνπ
Γηεπζπληή.
Πέπαν ηηρ ημεπομηνίαρ και ηηρ ώπαρ λήξηρ ηος διαγυνιζμού, καμία πποζθοπά δεν
θα γίνεηαι δεκηή. Πποζθοπέρ πος δεν πληπούν όλα ηα κπιηήπια και συπίρ ηα απαπαίηηηα
ζςνοδεςηικά ένηςπα, θα αποππίπηονηαι.
Επίζηρ, απαπαίηηηη πποϋπόθεζη θευπείηαι η οςζιαζηική κπάηηζη ηυν δυμαηίυν
από ηον διοπγανυηή, και όσι η διαθεζιμόηηηά ηοςρ. ε πεπίπηυζη πος ο διοπγανυηήρ
αδςναηεί να πποζθέπει ηο ξενοδοσείο πος αναθέπει ζηην πποζθοπά ηος, ηόηε η πποζθοπά
θα αποππίπηεηαι.
Θα επηιεγεί ε θαηαιιειόηεξε πξνζθνξά κε θξηηήξηα νηθνλνκηθά αιιά θαη πνηνηηθά. Σν
ρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο, ιόγσ κε ζπκπιήξσζεο ηνπ αξηζκνύ
καζεηώλ, κε έγθξηζεο ηεο κεηαθίλεζεο ή ιόγσ άιιεο ζνβαξήο αηηίαο (απεξγηώλ, θαθνθαηξίαο,
θιείζηκν ζπλόξσλ θιπ) ρσξίο απνδεκίσζε ηνπ Σαμηδησηηθνύ Γξαθείνπ.

Ο Γηεπζπληήο
Νηθόιανο Αλησλάθνο

