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  ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 4ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 

 ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

          Η  Διευθύντρια  του  1ου Γυμνασίου  Χαλκίδας  προκηρύσσει  εκδήλωση
ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση 4ήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης ομάδας μαθητών
ενός εκπαιδευτικού πολιτιστικού προγράμματος στην Καλαμάτα και απευθύνεται στα
τουριστικά γραφεία που θα επιθυμούσαν να καταθέσουν προσφορές.
         Στην εκπαιδευτική επίσκεψη, που θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 19-04-
2018 έως και την Κυριακή 22-04-2018, προβλέπεται να συμμετάσχουν 35 μαθητές και 3
συνοδοί καθηγητές.

Το πρόγραμμα της εκδρομής ορίζεται ως εξής:

1η ημέρα:
Αναχώρηση  από  την  Νομαρχία  το  πρωί  με  λεωφορείο.  Στάση  στην  Κόρινθο,  στη
συνέχεια στη Δημητσάνα και τέλος άφιξη στην Καλαμάτα. Διανυκτέρευση. 

2η ημέρα:
Περιήγηση  στην  Καλαμάτα.  Επίσκεψη  στο  Μουσείο  Βικτώρια  Καρέλια,  στο
ελαιοτριβείο  Μπενακόπουλος  και  στην  Ελιά  Καλαμάτας.  Βόλτα  στην  πόλη.
Διανυκτέρευση.

3η ημέρα:
Επίσκεψη στη Μεθώνη (Κάστρο) και στην Πύλο (Κάστρο). Επίσκεψη στην Αρεόπολη.
Επιστροφή στην Καλαμάτα. Διανυκτέρευση.



4η ημέρα:
Αναχώρηση  από  Καλαμάτα.  Επίσκεψη  στον  Μυστρά.  Στάση  στην  Τρίπολη.
Αναχώρηση για Χαλκίδα.

Η προσφορά θα πρέπει να εξασφαλίζει τα παρακάτω;
1. Λεωφορείο  για  όλες  τις  μετακινήσεις  που  θα  είναι  στη  διάθεση μαθητών  σε

περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο από τους συνοδούς καθηγητές και θα
πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών.

2. Διαμονή σε εντός πόλης ξενοδοχείο 4* ή 5*, με ημιδιατροφή, σε δωμάτια δίκλινα,
τρίκλινα για τους μαθητές (χωρίς  ράντζο ή κουκέτα)  και μονόκλινα για  τους
συνοδούς  καθηγητές.  Απαραίτητη η αναφορά της επωνυμίας  του ξενοδοχείου
στην προσφορά καθώς και του αναλυτικού «μενού» του γεύματος ή δείπνου.

3. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία,
καθώς  και  πρόσθετη  προαιρετική  ασφάλιση  για  περίπτωση  ατυχήματος  ή
ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή.

4. Συνοδός του γραφείου και τοπικός ξεναγός με άριστη γνώση των στοιχείων που
χαρακτηρίζουν τις παραδοσιακές ασχολίες, τα ήθη και έθιμα, τις παραδοσιακές
φορεσιές  και  χορούς  των  προς  επίσκεψη  περιοχών,  καθώς  η  επίσκεψη
πραγματοποιείται  στο  πλαίσιο  υλοποίησης  εκπαιδευτικού  προγράμματος  με
θέματα που αφορούν στην παράδοση.

5. Τμηματική καταβολή του τιμήματος προς διευκόλυνση των μαθητών.
6. Εξόφληση με την επιστροφή στη Χαλκίδα, με την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος θα

είναι συνεπής στους όρους του συμβολαίου ή εναλλακτικά κατάθεση εγγυητικής
επιστολής ίσης προς το 1/8 του συνολικού τιμήματος.

Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή με ΦΠΑ της εκδρομής
αλλά  και  η  επιβάρυνση  ανά  μαθητή  χωριστά.  Με  την  προσφορά  θα  κατατεθεί
απαραίτητα από το ταξιδιωτικό γραφείο και υπεύθυνη δήλωση κατοχής του ειδικού
σήματος λειτουργίας τουριστικού γραφείου, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.
Επιθυμητή είναι επίσης προσφορά με εναλλακτικές προτάσεις που να καθιστούν την
εκπαιδευτική επίσκεψη συμφερότερη και αποδοτικότερη για  τους συμμετέχοντες
μαθητές.
Τα ενδιαφερόμενα πρακτορεία καλούνται να υποβάλλουν  τις αναλυτικές προσφορές
τους σε κλειστούς φακέλους στην διεύθυνση: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σαμαρτζή 27, 34100
ΧΑΛΚΙΔΑ μέχρι και την Τετάρτη 21-02-2018 και ώρα 8.00-12.00π.μ., όπου και θα
γίνει η αποσφράγιση των προσφορών την ίδια ημέρα και από την αρμόδια Επιτροπή
σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

                                                                               Η Διευθύντρια
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