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ΘΕΜΑ: ΠροκÞρυξη - πρüσκληση εκδÞλωσηò ενδιαÞÝρο\τΓοò ταξιδιωτικþν γραφεßων για κατÜθεση
προσÞορþν εκπαιδευτικÞò εκδρομÞò στην ΑθÞνα.

Με βÜση την Υ. Α, 20883/ΓΔ4113-02-2Ο20, ΦΕΚ 456/13-Ο2-2Ο2Ο τ.Β' του Υπουργεßου Παιδεßαò, το

σχολεßο προσκαλεß τα ενδιαφερüμενα ταξιδιωτικÜ γραÞεßα να καταθÝσουν εγγρÜüωò κλειστÝ(

προσüορÝò στο Γραφεßο τηò Διεýθυνσηò του Σχολεßου μαò μÝχρι την Τρßτη 29 Νοεμβρßου 2Ο22 και þρα

13.00.

ΠροδιανραüÝò εκδοομÞò

Προορισμüò: ΑθÞνα

Ημερομηνßα αναχþρησηò απü ΚÝρκυρα: ΠÝμπτη 16 Μαρτßου 2023

Ημερομηνßα επιστροÞÞò στην ΚÝρκυρα: ΚυριακÞ 19 Μαρτßου 2Ο23

ΗμερÞσιο πρüγραμμα:

ΠÝμπτη 76 Μαρτßου 2023
Αναχþρηση νωρßò το πρωß (7.30) απü ΚÝρκυρα για ΑθÞνα με ενδιÜμεσεò στÜσειò στο Μεσολüγγι,
ΓÝφυρα Ρßου-Αιτòιρρßου και Ναýπακτο.

ΠαρασκευÞ 77 Μαρτßου 2022
Επßσκεψη στο ΕΚΕΦΕ Δημüκριτοò και στο Εθνικü Αστεροσκοπεßο λθηνþν

1.

2.

3.
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ΚυριακÞ 79 Μαρτßου 2022
ΕπιστροφÞ στην ΚÝρκυρα με ενδιÜμεση στÜση στουò Δελφοýò.

4. Προβλεπüμενοòαριθμüòμαθητþν:43-47

5. Αριθμüò συνοδþν καθηγητþν: 4

6, Σýνολο συμμετεχüντων: 47-5L

7. ΜεταφορικÜ μÝσα: ΚαρÜβι και Λεωφορεßο διαθÝσιμο για üλεò τιò μετακινÞσειò üλεò τιò ημÝρεò

τηò εκδρομÞò.

8. Σημεßο αναχþρησηò - επισεροφÞò εκδρομÞò: ΚÝρκυρα

9. Ξενοδοχεßο τουλÜχιστον τριþν αστÝρων, με πρωινü και διαμονÞ σε δßκλινα, τρßκλινα, για τουò

μαθητÝò και μονüκλινα για τουò συνοδοýò - οδηγοýò. ΚÜθε ξενοδοχεßο πρÝπει να βρßσκεται ειιτüò τηò

πüληò, üσο το δυνατüν πλησιÝστερα στο κÝντρο και να Ýχει απαραßτητα εßσοδο ελεγχüμενη απü το

προσωπικü του για τη βÝλτιστη ασÞÜλεια των μαθητþν.

10. ¼λα τα ξενοδοχεßα πρÝπει να προσÞÝρουν πλοýσιο πρωινü μÝσα στην τιμÞ.

11. Τρüποò πληρωμÞò: ΠροκαταβολÞ 50 Ευρþ/μαθητÞ Ýωò 10 ημÝρεò μετÜ την επιλογÞ του

τουριστικοý γραÞεßου και εξüφληση πριν την αναχþρηση και αÞοý επιδειχθοýν και κατατεθοýν στη

διεýθυνση του σχολεßου üλα τα απαραßτητα παραστατικÜ που αφοροýν στην επιβεβαßωση των

κρατÞσεων στα ξενοδοχεßα, με τουò üρουò και συμÞωνßεò τηò παροýσαò.

Στην προσüορÜ θα πρÝπει υποιοεωτικÜ να συμπερÞαμβÜνονται και να αναγρÜüονται:

7, Το συνολικü κüστοòτηòπραγματοποßησηòτηò εκδρομÞò καθþò και η οικονομικÞ επιβÜρυνση ανÜ

μαθητÞ με την προýπüθεση συμμετοχÞò του προβλεπüμενου αριθμοý μαθητþν, Ο αüροò

διανυι«τÝοευσηò και επιπλÝον φüοοι γα Ýυουν Þδη συυπεριληφýεL

Να διευκρινßζεται μÝγοι ποιο αριθμü μπορεß να μειωθεß Þ να αυ€ηθεß ο αριθυüò συυμετεγüντων και να

μην μεταβληθεßτο κüστοò ανÜ Üτομο (εξυπακοýεται αντßστοιχη μεταβολÞ στο συνολικü κüστοò).

2. Η κατηγορßα του ξενοδοχεßου.

3. Η ασÞαλιστικÞ εταιρεßα στην οποßα εßναι ασφαλισμÝνο το λεωφορεßο και η οποßα παρÝχει

ασÞαλιστικÞ κÜλυι!η στουò επιβαßνοντεò σε περßπτωση ατυχÞματοò

4. ΥποχρεωτικÞ ασφÜλιση ευθýνηò διοργανωτÞ σýμÞωνα με την κεßμενη νομοθεσßα. Επßσηò να γßνει

αναÞορÜ για την ατομικÞ ασφÜλιση των συμμετεχüντων,

5. Υπεýθυνη δÞλωση üτι το ταξιδιωτικü γραφεßο διαθÝτει ειδικü σÞμα λειτουργßαò, το οποßο

βρßσκεται σε ισχý.
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ΣÜθθατο 78 Μαρτßου 2022
Επßσκεψη στην Ακρüπολη - ΜετακινÞσειò εντüò Αθηνþν.



6. Να γßνει ακριβÞò αναÞορÜ για κρυφÝò χρεþσειò που μποροýν να υπÜρξουν.

Το σχολεßο θα επý,Ý€ει τη συυüεοüτεοη και ποιοτικüτε οη ποοσþοοÜ σýυþωνα υε τα οοιßüυενα τηò

αναüερομÝνηò στην αρ,,Þ τηò προκÞρυξηò ενκυκλßου. Θα προτιμηθοýν τα κεντρικüτεοα €ενοδοχεßα.

Το Üνοιγμα των προσφορþν και η επιλογÞ του ταξιδιωτικοý γραÞεßου θα γßνει στο σχολεßο την Τρßτη

29 Νοεμβρtου 2Ο22, þρα 13,00.
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