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επίςκεψησ του Πειραματικοφ Γυμναςίου

Πατρών ςτον Βόλο- Πήλιο από την Πέμπτη 11 έωσ το Σάββατο 13 Απριλίου 2019.
Παρακαλοφμε όςα ταξιδιωτικά γραφεία επικυμοφν να εκδθλϊςουν ενδιαφζρον και
να υποβάλλουν τισ προςφορζσ τουσ ςχετικά με τθν διδακτικι επίςκεψθ του Σχολείου μασ.
Η προςφορά κατατίκεται κλειςτή ςτο Σχολείο.
Με κάκε προςφορά κατατίκεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτιτωσ και Υπεφθυνη
Δήλωςη ότι διακζτει, βεβαίωςη ςυνδρομήσ των νόμιμων προχποθζςεων για τη
λειτουργία τουριςτικοφ γραφείου, θ οποία βρίςκεται ςε ιςχφ.
Παρακαλοφμε τα πρακτορεία να κατακζςουν προςφορά για μετακίνθςθ με λεωφορείο.
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ΥΟΛΔΙΟ

ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΑΣΡΩΝ,
ΑΘΩ ΚΑΙ ΑΞΑΡΛΙΑΝ 1, Σ.Κ 26226
ΠΑΣΡΑ
ΣΗΛ. 2610-333287 & FAX 2610-333270
mail:gympeirp@.sch.gr
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ΠΡΟΟΡΙΜΟ/ΟΙ - ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΥΧΡΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΣΡΟΦΉ

Βόλορ 11/04/2019 και επιζηποθή
ζηιρ 13/04/2019 (ηπιήμεπη
επίζκετη)
Πζμπτη - 11/04/2019
08:30 Αναχϊρθςθ από τον χϊρο
τθσ Σχολικισ Μονάδασ (Πάρκινγκ
Λάγγουρα).
12:00 Ενδιάμεςθ ςτάςθ για γεφμα
ςτθν περιοχι τθσ Στυλίδασ

17:00 Άφιξθ ςτο Βόλο και
τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο
19:30 Ξενάγθςθ ςτο Βόλο και τθν
Παλιά Γειτονιά (διατθρθτζα). Εκεί
υπάρχει ςφγχρονο ςπίτι που
χτίςτθκε με αχυροπθλό
(βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι) και
δείπνο
21:30 Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο

Παραςκευή - 12/4/2019
08:30 Πρωινό
09:30 Επίςκεψθ ςτο εργοςτάςιο
παραγωγισ βιοντίηελ τθσ Ελίν ι
εναλλακτικά ςτο Μουςείο Βόλου
13:00 Πορταριά. Πεηοπορία με το
Φυςιολατρικό ςφλλογο ΠΑΝ.
Ελαφρφ γεφμα ςτο καταφφγιο.
Επίςκεψθ ςτο μουςείο ΘεόφιλουΜακρινίτςα.
19:00 Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο
και ξεκοφραςθ
20:30 Δείπνο ςτθν πόλθ του Βόλου
21:30 Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο

Σάββατο - 13/04/2019
08:30 Πρωινό
10:00 Αποχϊριςθ από το
ξενοδοχείο
10:30 Ξενάγθςθ ςτθν πόλθ του
Βόλου (Μπουρμπουλικρεσ).
Περιβαλλοντικά παιχνίδια και

αποτίμθςθ δράςεων.
13:00 Επίςκεψθ ςτο μουςείο
Πλινκοποιίασ Τςαλαπάτα
14:00 Γεφμα
15:30 Αναχϊρθςθ και ςτάςθ ςτο
Γαλαξίδι
21:30 Επιςτροφι ςτθν Πάτρα
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ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ ΑΡΙΘΜ. ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ
(καζεηέο / θαζεγεηέο)

30 ΜΑΘΗΣΔ – 3 ΚΑΘΗΓΗΣΔ
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ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΔΟ/Α – ΠΡΟΘΔΣΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

Σνπξηζηηθό ιεσθνξείν
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ- ΠΡΟΘΔΣΔ
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (μονόκλινα/δίκλινα/τρίκλινα-πρωινό
ή ημιδιατροφή)

Ξενοδοχείο ςτθν πόλθ του Βόλου
τουλάχιςτον 3 ι 4*( τριϊν ι τεςςάρων
αςτζρων) με πρωινό, το οποίο κα
διακζτει τρία μονόκλινα δωμάτια για
τουσ ςυνοδοφσ κακθγθτζσ, δίκλινα ι
τρίκλινα για τουσ μακθτζσ. Δεν κα
γίνουν δεκτζσ προςφορζσ ξενοδοχείων
ζξω από τθν πόλθ
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ΛΟΙΠΔ ΤΠΗΡΔΙΔ (πξόγξακκα, παξαθνινύζεζε
εθδειώζεσλ, επίζθεςε ρώξσλ, γεύκαηα, θηι.)

ΚΑΣΑ
ΣΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΔΤΘΤΝΗ
ΓΙΟΡΓΑΝΧΣΗ (μόνο εάν πρόκειται για πολυήμερη
εκδρομή)
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ΠΡΟΘΔΣΗ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΛΤΦΗ
ΔΞΟΓΧΝ Δ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΑΣΤΥΗΜΑΣΟ Η΄
ΑΘΔΝΔΙΑ*

ΠΑΡΑΠΑΝΧ

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
εςθύνηρ ζε ιζσύ, η οποία θα
διαζηαςπυθεί μέζυ ηος ΗΑΣΣΑ
ΝΑΙ
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ΣΔΛΙΚΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΟΡΓΑΝΧΜΔΝΟΤ
ΣΑΞΙΓΙΟΤ (ζπκπεξ. ΦΠΑ)

ΝΑΙ
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ΔΠΙΒΑΡΤΝΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΣΗ (ζπκπεξ. ΦΠΑ)

ΝΑΙ

11

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΑ
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
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ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ
ΠΡΟΦΟΡΧΝ

ΠΕΜΠΤΗ
21/03/ 2019 - 12.30 π.μ.
ΠΕΜΠΤΗ

21 /03/ 2018 - 13.30 μ.μ.
ΠΡΟΘΔΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
ΣΟΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ
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. 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 Τπεύθςνη Γήλυζη όηι η
αζθάλεια αζηικήρ εςθύνηρ καλύπηει όλα ηα άηομα ηηρ επίζκετηρ
και δεν έσει ξεπεπαζηεί ηο όπιο ηηρ ιζσύορ ηηρ.
Ο Γηεπζπληήο

Νηθόιανο Κακπύιεο

