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Θέμα: « Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Κρήτη»
Το σχολείο μας προτίθεται να πραγματοποιήσει 4ήμερη Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Κρήτη με
μαθητές από την Α΄ και Β΄ Τάξη, στο πλαίσιο των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων του
σχολικού έτους 2017-2018. Γι’ αυτό το σκοπό η Διεύθυνση του 3ου ΓΕΛ καλεί τους ταξιδιωτικούς
πράκτορες που ενδιαφέρονται, να υποβάλλουν έντυπες κλειστές προσφορές για τη διοργάνωση
της εκδρομής με τα κάτωθι στοιχεία:
•
•
•

Ημερομηνία εκδρομής: από Τετάρτη 25/4/2018 μέχρι Κυριακή 29/4/2018
Αριθμός Συμμετεχόντων: 82 μαθητές περίπου και 5 συνοδοί καθηγητές.
Πρόγραμμα Εκδρομής:

Μέρα 1η (Τετάρτη)
Συγκέντρωση στις 15:00μμ. στο χώρο του σχολείου, αναχώρηση οδικώς για Αθήνα (λιμάνι
Πειραιά), αναχώρηση ακτοπλοϊκώς για Ηράκλειο, διανυκτέρευση στο πλοίο, σε 4κλινες καμπίνες.
Μέρα 2η (Πέμπτη)
8:00πμ.: Άφιξη στο Ηράκλειο. Επίσκεψη στη Κνωσό.
1:30μμ.: Άφιξη στο ξενοδοχείο. Απογευματινή ξενάγηση στην πόλη
Δείπνο και διανυκτέρευση στις 10:00μμ.
Μέρα 3η (Παρασκευή)
8:30πμ.: Πρωινό στο ξενοδοχείο.
9:30πμ.: Αναχώρηση για Ρέθυμνο – Αρκάδι - Χανιά . Επιστροφή το βράδυ. Διανυκτέρευση στις
10:00μμ.
Μέρα 4η (Σάββατο)
8:30πμ.: Πρωινό στο ξενοδοχείο.
9:30πμ.: Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Βόλτα στην πόλη μέχρι την αναχώρηση
με πλοίο για Πειραιά. Διανυκτέρευση στο πλοίο.
Μέρα 5η (Κυριακή)
8:00πμ.: Άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά. Επίσκεψη στο Σούνιο και στο Ίδρυμα Νιάρχου. Αναχώρηση
οδικώς για Πάτρα. Επιστροφή στο χώρο του σχολείου κατά τις 8μμ. Τέλος εκδρομής.
Το πρόγραμμα που αναφέρουμε είναι ενδεικτικό και θα οριστικοποιηθεί ανάλογα με την πρόταση
του πρακτορείου που θα επιλεγεί.
•
Διαμονή: Ξενοδοχείο κατηγορίας όχι λιγότερο των τριών (***) αστέρων. Να δοθούν 2
προσφορές: μία με πρωινό και μία με πρωινό και ημιδιατροφή.

Απαραίτητη είναι:
1. η αναφορά στην ονομασία του Ξενοδοχείου, στο περιεχόμενο του πρωινού και στη
χιλιομετρική απόσταση από το κέντρο της πόλης. Τα δωμάτια πρέπει να είναι δίκλινα ή
τρίκλινα για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές.
2. η ελεύθερη παροχή WIFI στα δωμάτια μαθητών και καθηγητών.
•
Μεταφορά: Η αναχώρηση και η επιστροφή θα γίνει στο χώρο του σχολείου, οι μετακινήσεις
θα γίνουν με λεωφορεία 50 θέσεων, καθένα απ' αυτά χρειάζεται να πληροί όλες τις προδιαγραφές
καταλληλόλητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δηλαδή:
άδεια κυκλοφορίας,
δελτίο καταλληλόλητας,
δελτίο ελέγχου ΚΤΕΟ,
άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών,
φωτοτυπίες των οποίων θα προσκομιστούν έγκαιρα.
Τα λεωφορεία θα είναι στη διάθεση μας για τις μετακινήσεις μας
Για τις μετακινήσεις που θα γίνουν με πλοίο θα πρέπει να αναφέρονται οι ώρες αναχώρησης
και άφιξης, καθώς το όνομα της εταιρείας.
•
Ασφάλεια Εκδρομής: Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη ασφάλειας αστικής επαγγελματικής
ευθύνης και η ασφάλιση όλων των μαθητών και των συνοδών, που καλύπτει έξοδα σε περίπτωση
ατυχήματος ή ασθένειας.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές σε κλειστό φάκελο, μέχρι τις
15 Μαρτίου 2018 (ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ.), στο σχολείο και στο γραφείο του
Διευθυντή.
Η προσφορά θα περιλαμβάνει:
1. Τη συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού καθώς και την ανά μαθητή επιβάρυνση. Οι
παραπάνω τιμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. καθώς και διόδια ή άλλους φόρους.
Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει δύο σκέλη: α) τιμή μόνο με πρωινό και β) τιμή με
πρωινό και ημιδιατροφή στο χώρο του ξενοδοχείου.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι το γραφείο ταξιδιού διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο
βρίσκεται σε ισχύ.
3. Υποχρεωτική Ασφάλιση αστικής – επαγγελματικής Ευθύνης Διοργανωτή.
4. Πρόσθετη ασφάλιση όλων των μαθητών και των συνοδών, που καλύπτει έξοδα σε
περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας.
Πέραν της ημερομηνίας και της ώρας λήξης του διαγωνισμού δεν θα δεχτούμε καμία
οικονομική προσφορά. Προσφορές που δεν πληρούν όλα τα κριτήρια και χωρίς τα
απαραίτητα συνοδευτικά έντυπα, θα απορρίπτονται. Θα επιλεγεί η καταλληλότερη
προσφορά με κριτήρια οικονομικά αλλά και ποιοτικά.
Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης της εκδρομής λόγω μη συμπλήρωσης του
αριθμού των μαθητών, μη έγκρισης της μετακίνησης ή λόγω άλλης σοβαρής αιτίας
(απεργιών, κακοκαιρίας) χωρίς αποζημίωση του ταξιδιωτικού γραφείου. Επίσης, διατηρεί
το δικαίωμα της ακύρωσης της διαδικασίας, αν μετά την αξιολόγηση των προσφορών δεν
υπάρξει καμία συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για τα δεδομένα των
μαθητών μας.
Ο Διευθυντής
Σπίνος Αθανάσιος
Φιλόλογος

