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Πξνο ΣΑΞΙΔΙΩΣΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
 

(ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ  ΡΟΓΟΠΗ) 
 

 

 

 Θέμα: «Πποκήπςξη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για πολςήμεπη εκπαιδεςηική εκδπομή» 

 

  ρεηηθά : ε Αξ. 33120/ΓΓ4/28-2-2017 ( ΦΔΚ 681/ η.Β 6-3-2017 )  

 Σν ζρνιείν καο πξνηίζεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη πνιπήκεξε εθπαηδεπηηθή Δθδξνκή 

ζηηο 13-19 Γεθεκβξίνπ 2019 ζηε Βνπδαπέζηε, κε ζπκκεηνρή 120 καζεηώλ/ηξηώλ θαη 7 

ζπλνδώλ. 

 Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα ππνβάινπλ ζην ζρνιείν καο κέρξη ηελ Σξίηε  

5/11/2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 θιεηζηή πξνζθνξά, κε ηνπο γεληθνύο όξνπο ζπκκεηνρήο ζηελ 

εθδξνκή, ην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο εθδξνκήο θαη ην θόζηνο αλά καζεηή, θαζώο θαη ην 

πξόγξακκα (κεηαθηλήζεηο-μελαγήζεηο) ηεο εθδξνκήο. 

 
A ΠΡΟΟΡΙΜΟ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ (1 διανυκτζρευςη),  

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ (4 διανυκτερεφςεισ), 
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (1 διανυκτζρευςη) 
Παραςκευή  13/12/2019 ζωσ Πζμπτη 
19/12/2019 
ΗΜΕΡΉΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΗ ΒΙΕΝΝΗ  

Β 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ 
(ΜΑΘΗΣΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ) 

  
120  μαθητζσ, 7 ςυνοδοί 
 

Γ 
ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΟ 
(τυχόν πρόςθετεσ προδιαγραφζσ) 
 

 
Αεροπορικϊσ (πηγαιμόσ) και οδικϊσ 
(επιςτροφή) 

 
 

Δ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ 

4 ή 5 αςτζρων. α) Σα ξενοδοχεία να 
βρίςκονται ςε κεντρικό ςημείο τησ πόλησ. 
β) τη διαμονή να περιλαμβάνεται 
ημιδιατροφή. γ) Σα προτεινόμενα από το 
πρακτορείο ξενοδοχεία να αναφζρονται 
ονομαςτικά, όπωσ επίςησ και το αντίςτοιχο 
κόςτοσ διανυκτζρευςησ για το καθζνα. 

Ε 
ΛΟΙΠΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 
(Παρακολοφθηςη εκδηλϊςεων, επίςκεψη χϊρων κλπ.) 

Λεωφορεία ( δεκαετίας )  για εςωτερικζσ 
μετακινήςεισ,  ζμπειροσ ςυνοδόσ, ξεναγόσ 
και ξεναγήςεισ, είςοδοι ςτα μουςεία, 



ιατρόσ κατάλληλησ ειδικότητασ, ομαδική – 
ονομαςτική αςφάλιςη των μαθητϊν και 
των ςυνοδϊν, ιατροφαρμακευτική – 
νοςοκομειακή περίθαλψη και επείγουςα 
αερομεταφορά για κάθε ςυμμετζχοντα. 
Αναφορά free ςυμμετοχήσ μαθητϊν. Άλλη 
προςφορά ή διευκόλυνςη του 
πρακτορείου. 

ΣΤ 
ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 

(Αζθάιεηα αζηηθήο-επαγγεικαηηθήο επζύλεο). 
ΝΑΙ 

Ζ ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΣΡΙΣΗ 5-11-2019 

 

ΗΜΕΙΩΕΙ 
ηελ πξνζθνξά λα πεξηιακβάλεηαη : 

1. Η δπλαηόηεηα αιιαγήο, θαηόπηλ ζπκθσλίαο, ησλ πξνβιεπόκελσλ εκεξνκεληώλ ηεο 

εθδξνκήο. 

2. Η δέζκεπζε  επηζηξνθήο  όισλ ησλ ρξεκάησλ, ζηελ πεξίπησζε κε πξαγκαηνπνίεζεο 

ηνπ ηαμηδηνύ ιόγσ αλσηέξαο βίαο (θπζηθέο θαηαζηξνθέο, εθινγέο θιπ.). 

3. Σελ επηζηξνθή πνζνζηνύ επί ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ησλ ρξεκάησλ ζε καζεηή, ν νπνίνο 

γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο δελ ζα ζπκκεηάζρεη ζηελ εθδξνκή. Σν πνζνζηό λα θαζνξίδεηαη 

αλάινγα κε ηηο κέξεο αθύξσζεο ηεο ζπκκεηνρήο από ηελ εκέξα αλαρώξεζεο.  

4. Γξαπηή επηβεβαίσζε ηνπ μελνδνρείνπ όηη δηαζέηεη ηνλ απαηηνύκελν αξηζκό δσκαηίσλ 

(κνλόθιηλα, δίθιηλα, ηξίθιηλα) ηε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία γηα ηε δηακνλή απνθιεηζηηθά 

θαη νλνκαζηηθά ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ καο, β) απνδεηθηηθό πξνθξάηεζεο-

δηαζεζηκόηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ μελνδνρείνπ, γ) θάιπςε ηνπ αληηηίκνπ εηζόδνπ ζε 

ρώξνπο πνπ ην απαηηνύλ. Μεηά ην ηέινο ηεο εθδξνκήο ζα δνζεί απόδεημε ζε θάζε καζεηή 

αλάινγε κε ηε δαπάλε πνπ ηνπ αληηζηνηρεί. 

5. Θα επηζπκνύζακε, εη δπλαηόλ, ηα δσκάηηα λα βξίζθνληαη ζε έλαλ θαη κόλν όξνθν. 

Δπίζεο, θαη ηα δσκάηηα ησλ ζπλνδώλ θαζεγεηώλ λα βξίζθνληαη ζηνλ ίδην κε ηνπο καζεηέο 

όξνθν, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη πιήξεο επνπηεία.  

 

Η κε πιεξόηεηα ηνπ θιεηζηνύ θαθέινπ πξνζθνξάο θαη ε ηήξεζε ησλ παξαπάλσ  

απνηειεί αηηία απόξξηςεο ηνπ ππνςήθηνπ αλαδόρνπ γξαθείνπ. 

 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 
 

ΚΑΪΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡ. 


