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ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΟΤ 16ος ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ ΣΟΝ ΑΣΑΚΟ
ΚΑΙ ΣΗΝ ΙΘΑΚΗ.
Σν 16ν Γπκλάζην Παηξώλ δηνξγαλώλεη ηξηήκεξε εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζηελ Ιζάθε
από 03-02-2017 εκέξα Παξαζθεπή έσο 05-02-2017 εκέξα Κπξηαθή.
ηελ εθδξνκή ζα ζπκκεηάζρνπλ 25 καζεηέο θαη 2 ζπλνδνί θαζεγεηέο.
Η πξνζθνξά ησλ ηαμηδησηηθώλ πξαθηνξείσλ έρεη ηηο εμήο εθδνρέο:
1η πποζθοπά: Αθοπά μόνο δύο μεηακινήζειρ ηιρ εξήρ: α) Αλαρώξεζε ησλ
καζεηώλ ηελ Παξαζθεπή 03-02-2017 θαη ώξα 15:00 από ην ζρνιείν θαη απνβίβαζή
ηνπο ζην ιηκάλη ηνπ Αζηαθνύ θαη β) Αλαρώξεζε ηελ Κπξηαθή 05-02-2017 θαη ώξα
18:00 από ην ιηκάλη ηνπ Αζηαθνύ κε πξννξηζκό ην ζρνιείν.
2η πποζθοπά: Αθοπά μόνο μεηακινήζειρ ζηην Ιθάκη ηιρ εξήρ: α) Μεηαθίλεζε ηελ
Παξαζθεπή 03-02-2017 από ην ιηκάλη ζην ΚΠΔ Ιζάθεο ζην Βαζύ. β) Σν άββαην 0402-2017 επίζθεςε ζηε Βόξεηα Ιζάθε (Μνλή Καζαξώλ, Αξραηνινγηθό Μνπζείν, Κηόλη)
θαη γ) Σελ Κπξηαθή 05-02-2017 θαη ώξα 14:30 κεηαθνξά ησλ καζεηώλ από ην Βαζύ
ζην ιηκάλη.
3η πποζθοπά: Αθοπά ηο ζύνολο ηηρ εκδπομήρ. Αλαρώξεζε ησλ καζεηώλ ηελ
Παξαζθεπή 03-02-2017 θαη ώξα 15:00 από ην ζρνιείν κε πξννξηζκό ηελ Ιζάθε. Σν
άββαην 04-02-2017 επίζθεςε ζηε Βόξεηα Ιζάθε. Σελ Κπξηαθή 05-02-2017 θαη ώξα
15:30 αλαρώξεζε από ηελ Ιζάθε κε πξννξηζκό ην ζρνιείν. Πεξηιακβάλεη δειαδή
όιεο ηηο κεηαθηλήζεηο ηεο 1εο και ηεο 2εο πξνζθνξάο.
Παξαθαινύληαη ηα ελδηαθεξόκελα ηαμηδησηηθά γξαθεία λα δηεπθξηλίδνπλ γηα πνηα ή γηα
πνηεο πξνζθνξέο ελδηαθέξνληαη δίλνληαο αλαιπηηθά ην αληίζηνηρν θόζηνο.
Σν ιεσθνξείν πξέπεη λα δηαζέηεη: 1) όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα
απνδεηθλύνπλ ηε λόκηκε θαη αζθαιή θπθινθνξία ηνπ (πηζηνπνηεηηθό ηερληθνύ
ειέγρνπ ΚΣΔΟ, άδεηα θπθινθνξίαο (κε πξώηε θπθινθνξία κεηά ην 2000), αλαθνξά

παιαηόηεηαο θαη αζθαιηζηήξην νρήκαηνο) 2) Τπεύζπλε δήισζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ
γξαθείνπ όηη δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ζε ηζρύ θαη όηη όια ηα έγγξαθα πνπ ζα
πξνζθνκίζεη ζε θσηνηππία είλαη αθξηβή. 3) θιηκαηηζκό, 4) θαξκαθείν, 5) δώλεο
αζθαιείαο.
Ο δηνξγαλσηήο (γξαθείν ηαμηδίνπ) αλαιακβάλεη ηελ ππνρξεσηηθή ηαμηδησηηθή
αζθάιηζε, γηα καζεηέο θαη θαζεγεηέο, πνπ ζα θαιύπηεη ηα έμνδα ζε πεξίπησζε
αηπρήκαηνο.
Οη κεηαθηλήζεηο θαη νη επηζθέςεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζύκθσλα κε πξόγξακκα
πνπ ζα ζπληαρζεί από ην ζύιινγν ηνπ ζρνιείνπ. Ο νδεγόο νθείιεη λα γλσξίδεη θαιά
ηε δηαδξνκή, θαζώο θαη λα ηεξνύληαη νη ζπλζήθεο πγηεηλήο ζην ιεσθνξείν.
Η πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ζηα παξαπάλσ αλαιπηηθά, διαθοπεηικά θα θεωπηθεί
άκςπη.
Καλούνηαι οι ενδιαθεπόμενοι να ςποβάλλοςν πποζθοπέρ ωρ ηην Παπαζκεςή
13/01/2017 και ώπα 12.00, ζηο ζσολείο και ζηο γπαθείο ηος Διεςθςνηή. Η
πποζθοπά ππέπει να είναι κλειζηή και θα αναγπάθεηαι η ζςνολική ηιμή ηος
οπγανωμένος ηαξιδίος. Σο κόζηορ ηων διοδίων θα αναθέπεηαι ξεσωπιζηά.
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