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Θέμα: «Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ ηαξιδιυηικών γπαθείυν για
ππαγμαηοποίηζη εκπαιδεςηικήρ επίζκετηρ ζηιρ ΒΡΤΞΔΛΛΔ».
Παξαθαινύκε όζα ηαμηδησηηθά γξαθεία επηζπκνύλ θαη πιεξνύλ ηηο θαηά ην λόκν
απαξαίηεηεο πξνϋπνζέζεηο λα εθδειώζνπλ ελδηαθέξνλ θαη λα ππνβάινπλ ηηο
πξνζθνξέο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ παηδεπηηθή επίζθεςε ηνπ ζρνιείνπ καο ζηιρ
ΒΡΤΞΔΛΛΔ και ηη BRUGES ηος ΒΔΛΓΙΟΤ. Η πξνζθνξά θαηαηίζεηαη κλειζηή
ζε θάκελο ζην ζρνιείν. Πποζθοπέρ πος ςποβάλλονηαι μέζυ e-mail δεν θα γίνοςν
αποδεκηέρ.
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ΥΟΛΔΙΟ

ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΟ
ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΑΣΡΧΝ
ΑΘΧ ΚΑΙ ΑΞΑΡΛΙΑΝ 1
Σ.Κ 26226 ΠΑΣΡΑ
ΣΗΛ. 2610-333287
FAX 2610-333270
mail: gympeir@.sch.gr
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ΠΡΟΟΡΙΜΟ/ΟΙ - ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΥΩΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΣΡΟΦΗ

ΒΡΤΞΔΛΛΔ & BRUGES
ΒΔΛΓΙΟΤ.
ΑΝΑΥΧΡΗΗ :
Πέμπηη 19 Αππιλίος 2018
ΔΠΙΣΡΟΦΗ:
Κςπιακή 22 Αππιλίος 2018
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πέμπηη 19 Αππιλίος 2018
1. Αλαρώξεζε κε ιεσθνξείν από
Πάηξα γηα
ην αεξνδξόκην
«Διεπζέξηνο Βεληδέινο» ζηελ Αζήλα.
2. Πξώηε
Βξπμέιιεο

πξσηλή

πηήζε

γηα

3. Αλαρώξεζε από ην αεξνδξόκην
ησλ Βξπμειιώλ
κε ιεσθνξείν.
Πεξηήγεζε ζηελ πόιε θαη κεηαθνξά
ζην μελνδνρείν.
Παπαζκεςή 20 Αππιλίος 2018
1.
Δπίζθεςε κε ιεσθνξείν ζην
Δπξσθνηλνβνύιην
2. Δπίζθεςε κε ιεσθνξείν ζηα
κνπζεία:
Autoworld θαη Musée
Royal de l’ armée. Δπηζηξνθή ζην
μελνδνρείν.
(Η ρξήζε ηνπ ιεσθνξείνπ ζα γίλεη
αλ είλαη απαξαίηεην,
βάζεη ηεο
απόζηαζεο
Ξελνδνρείνπ
Δπξσθνηλνβνπιίνπ)
άββαηο 21 Αππιλίος 2018
1. Μεηάβαζε κε ιεσθνξείν από ηηο
Βξπμέιιεο ζηελ πόιε Bruges.
3. Απνγεπκαηηλή επίζθεςε ζηε
Μεηξόπνιε
Βειγίνπ,
(Avenue
Charbo 71) κε ιεσθνξείν εθόζνλ δελ
είλαη εθηθηή ε κεηαθίλεζε πεδή.
Κςπιακή 22 Αππιλίος 2018
1.
Βξπμέιιεο:
Δπίζθεςε,
κε
ιεσθνξείν, ζην Μνπζείν Καιώλ
Σερλώλ, Magritte θαη
Μνπζηθώλ
Οξγάλσλ.
2. Αλαρώξεζε κε ιεσθνξείν γηα ην

αεξνδξόκην.
3. Πηήζε επηζηξνθήο γηα ηελ Αζήλα.
4. Δπηζηξνθή κε ιεσθνξείν από
Αζήλα ζηελ Πάηξα.
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ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ ΑΡΙΘΜΟ
ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ (καζεηέο / θαζεγεηέο)

34 ΜΑΘΗΣΔ (15 αγόπια – 19
κοπίηζια) – 3 ΚΑΘΗΓΗΣΔ
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ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΔΟ/Α – ΠΡΟΘΔΣΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

ΑΔΡΟΠΛΑΝΑ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟ
ΒΡΤΞΔΛΛΔ. ΣΟΤΡΙΣΙΚΑ
ΛΔΧΦΟΡΔΙΑ ΑΠΟ ΠΑΣΡΑ
ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΘΔΣΑ. ΠΟΛΗ
ΒΡΤΞΔΛΛΩΝ ( ΚΑΣΑ ΣΟ
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΚΑΙ
BRUGES.
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟΠΡΟΘΔΣΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ
(μονόκλινα/δίκλινα/τρίκλινα-πρωινό ή
ημιδιατροφή)

Ξελνδνρείν
ζηελ
πόιε
ησλ
Βξπμειιώλ ηνπιάρηζηνλ 3* (ηξηώλ
αζηέξσλ) κε πξσηλό, ην νπνίν ζα
δηαζέηεη ηξία κνλόθιηλα δσκάηηα γηα
ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο, ηξίθιηλα ή
ηεηξάθιηλα γηα ηνπο καζεηέο.
Δπηζπκεηό λα βξίζθνληαη
ηα
δσκάηηα ζηνλ ίδην όξνθν.
Θα πξνηηκεζνύλ μελνδνρεία πιεζίνλ
ηνπ θέληξνπ ηεο πόιεο.
Απνθιείνληαη
μελνδνρεία ζηελ
πεξηνρή ή πιεζίνλ ηεο πεξηνρήο ηνπ
Μνιελκπέθ.
Δπίζεο,
δελ
απνθιείνληαη
αιιά
δελ
ζα
πξνηηκεζνύλ μελνδνρεία ηεο πεξηνρήο
ηνπ Midi.
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ΛΟΙΠΔ ΤΠΗΡΔΙΔ (πξόγξακκα,
παξαθνινύζεζε εθδειώζεσλ, επίζθεςε
ρώξσλ, γεύκαηα, θηι.)

ΚΑΣΑ
ΣΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΑΣΙΚΗ
ΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΡΓΑΝΧΣΗ (μόνο εάν
πρόκειται για πολυήμερη εκδρομή)
ταξιδιωτική ασφάλιση

ΝΑΙ. Σο ανάδοσο ηαξιδιυηικό
γπαθείο βάζει ηος Π.Γ. 339/1996
απαιηείηαι να είναι αζθαλιζμένο
για αζηική-επαγγελμαηική εςθύνη
και ςποσπεούηαι, ππιν ηην ηελική
καηακύπυζη ηηρ εκδπομήρ, να
καηαθέζει ζηο ζσολείο όλα ηα
απαπαίηηηα
έγγπαθα
πος
αποδεικνύοςν
ηην
ύπαπξη
ζύμβαζηρ αζηικήρ-επαγγελμαηικήρ

ΠΑΡΑΠΑΝΩ

εςθύνηρ ζε ιζσύ, η οποία θα
διαζηαςπυθεί μέζυ ηος ΗΑΣΣΑ.
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ΠΡΟΘΔΣΗ ΣΑΞΙΓΙΧΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
ΚΑΛΤΦΗ ΔΞΟΓΧΝ Δ ΠΔΡΙΠΣΧΗ
ΑΣΤΥΗΜΑΣΟ ΄Η ΑΘΔΝΔΙΑ*

ΝΑΙ
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ΣΔΛΙΚΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ
ΟΡΓΑΝΩΜΔΝΟΤ ΣΑΞΙΓΙΟΤ (ζπκπεξ.
ΦΠΑ)

ΝΑΙ
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ΔΠΙΒΑΡΤΝΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΣΗ (ζπκπεξ.
ΦΠΑ)

ΝΑΙ
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ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
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ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ

16 /03 / 2018 -13:00
16 /03 / 2018 -13:15

ΠΡΟΘΔΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
ΣΟΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ
1. Με θάζε πξνζθνξά θαηαηίζεηαη από ην ηαμηδησηηθό γξαθείν απαξαηηήησο θαη
Τπεύθςνη Γήλυζη όηι διαθέηει βεβαίυζη ζςνδπομήρ ηυν νομίμυν
πποϋποθέζευν για ηη λειηοςπγία ηοςπιζηικού γπαθείος, η οποία βπίζκεηαι ζε
ιζσύ.
2. Σο ηαξιδιυηικό γπαθείο πνπ ζα θαηαζηεί αλάδνρνο ηεο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο
ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο θξαηήζεηο ζην μελνδνρείν θαη λα πξνζθνκίζεη,
εληόο 3 ηξηώλ εκεξώλ από ηελ θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνύ ππέξ ηνπ, ηα
απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζηε δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, διαθοπεηικά θα κπιθεί
έκπηυηο.
3. ηελ πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ξεηά η/οι αεποποπική/έρ εηαιπεία/ερ
και ο/οι απιθμόρ/οί πηήζηρ/ευν από Αζήλα γηα Βξπμέιιεο θαη από Βξπμέιιεο γηα
Αζήλα.
4. Σα λευθοπεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ Διιάδα θαη ην Βέιγην γηα ηηο
κεηαθηλήζεηο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηηο παξαθάησ πξνδηαγξαθέο :
•
•
•
•
•

Άξηζηε εζσηεξηθή, εμσηεξηθή θαη κεραλνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ
νρήκαηνο, ζύκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ΚΣΔΟ
Κιηκαηηζκό
Μηθξνθσληθή εγθαηάζηαζε
Δπαξθή ρώξν γηα απνζήθεπζε απνζθεπώλ
Όια ηα απαηηνύκελα έγγξαθα (άδεηα θπθινθνξίαο, ΚΣΔΟ, άδεηα
εμαζθήζεσο επαγγέικαηνο νδηθνύ κεηαθνξέα επηβαηώλ,
αζθαιηζηήξην ζπκβόιαην) ζε ηζρύ θαηά ηελ πεξίνδν
πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδξνκήο, ηα νπνία ζα ππέπει να

καηαηεθούν ζηη διεύθςνζη ηος ζσολείος.
5. Σο ξενοδοσείο ζηιρ Βπςξέλλερ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαη’ ειάρηζηνλ ηηο παξαθάησ
πξνδηαγξαθέο:
•

Οη ρώξνη πνπ ζα πξνζθεξζνύλ γηα ηε δηακνλή καζεηώλ θαη
εθπαηδεπηηθώλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ λόκηκε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη
λα πιεξνύλ ηνπο όξνπο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο. Δηδηθόηεξα ζα πξέπεη
λα έρνπλ απαξαίηεηα ζέξκαλζε, δεζηό λεξό θαη κπάλην εληόο ησλ
δσκαηίσλ. Γελ ζα γίλνπλ δεθηέο πξνζθνξέο πνπ πξνηείλνπλ ηελ
θαηάηκεζε ησλ καζεηώλ ζε δηαθνξεηηθά θαηαιύκαηα, αθόκα θαη αλ
είλαη όκνξα. Δπίζεο λα πξνζθέξεηαη από ην θαηάιπκα δπλαηόηεηα
ζύλδεζεο κε Internet.

•

Η δηακνλή ησλ καζεηώλ κπνξεί λα γίλεη ζε ηξίθιηλα ή
ηεηξάθιηλα δσκάηηα κε θαλνληθά-νκνηόκνξθα θξεβάηηα. Βνεζεηηθά
θξεβάηηα (ξάληδα) δελ είλαη απνδεθηά. Η δηακνλή ησλ ζπλνδώλ
θαζεγεηώλ ζα γίλεη ζε κνλόθιηλα δσκάηηα.

6. Δπιπποζθέηυρ






Ο ΦΠΑ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζην ηειηθό πνζό ηεο
πξνζθνξάο.
ηελ ηαμηδησηηθή αζθάιηζε ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη επαθξηβώο ηα
πνζά αζζέλεηαο ή αηπρήκαηνο πνπ αζθαιίδνληαη.
Σα δηόδηα ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηειηθή πξνζθνξά.
Η αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο ζα πεξηιακβάλεηαη ζηελ πξνζθνξά
Να θαηαηεζεί ζηε δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ Τπεύζπλε Γήισζε όηη ε
αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο θαιύπηεη όια ηα άηνκα ηεο επίζθεςεο θαη
δελ έρεη μεπεξαζηεί ην όξην ηεο ηζρύνο ηεο.

Ο Γηεπζπληήο

Νηθόιανο Κακπύιεο

