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Κοιν:
ΕνδιαÞερüμενοι Γονεßò

ΘΕΜΑ: ΕπαναπροκÞρυξη - πρüσκληση εκδÞλωσηò ενδιαφÝροντοò ταξιδιωτικþν γραφεßων για κατÜθεση

προσφορþν εκπαιδευτικÞò εκδρομÞò μαθητþν του Λυκεßου στην Ιταλßα

Το 1ο Γενικü Λýκειο ΚÝρκυραò διοργανþνει εκπαιδευτικÞ εκδρομÞ με κýριο προορισμü την Ιταλßα

και με βÜση την Υ. Α. 2ο883/Γ^4/L2-02-202ο, ΦΕΚ 456/L3-02-2020 τ.Β' του Υπουργεßου Παιδεßαò

προσκαλεß τα ενδιαÞερüμενα ταξιδιωτικÜ γραφεßα να καταθÝσουν εγνρÜΦωò κλειστÝò προσüορÝò στο

Γραφεßο τηò Διεýθυνσηò του Σχολεßου μαò μÝχρι την Τρßτη 6 ΔεκεμβρLου 2Ο22 και þρα 12.ΟΟ'.

ΠροδιαγραüÝò εκδρομÞò

1. Προορισμüò: Ιταλßα

2. Ημερομηνßα αναχþρησηò απü ΚÝρκυρα: ΤετÜρτη 29 Μαρτßο υ 2α23

3. Ημερομηνßα επιστροÞÞò στην ΚÝρκυρα: ΚυριακÞ 2 Απριλßου 2023

4. ΗμερÞσιο πρüγραμμα:
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Ενδεικτικü Πρüγραμμα εκδρομÞò

ΤετÜρτη 29 Μαρτßου 2023

Αναχþρηση αεροπορικþò για Ιταλßα

ΜετÜβαση σòη Ρþμη

ΠÝμτπη 30 Μαρτßου 2023

ΜετακινÞσειò εντüò Ρþμηò

ΠαρασκευÞ 37 Μαρτßου 2Ο23

Αναχþρηση για Φλωρειιτßα με ενδιÜμεσεò στÜσειò στη ΣιÝνα και Σαν ΤζιμινιÜνο.

ΔιανυκτÝρευση στη Φλωρειιτßα

ΣÜ6θατο 7 Απριλßου 2023

ΜετακινÞ σειò εντüò Φλωρεντßαò

ΚυριακÞ 2 Απριλßου 2023

Αναχþρηση αεροπορικþò για ΚÝρκυρα

L. Προβλεπüμενοò αριθμüò μαθητþν: 44 (σαρÜντα τÝσσεριò)

2. Αριθμüò συνοδþν καθηγητþν: 04 (τÝσσεριò)

3. Σýνολο συμμετεχüντων:48 (σαρÜντα οκτþ)

4. ΜεταÞορικü μÝσο: ΑεροπλÜνο - ΛεωÞορεßο, διαθÝσιμο για üλεò τιò μετακινÞσειò üλεò τιò μÝρεò

τηò εκδρομÞò στο εξωτερικü.

5. Σημεßοαναχþρησηò-επιστροÞÞòεκδρομÞò:ΚÝρκυρα

6. Ξενοδοχεßο τουλÜχιστον τριþν αστÝρων, με πρωινü και διαμονÞ σε τρßκλινα για τουò μαθητÝò και

μονüκλινα για τουò συνοδοýò. ΚÜθε ξενοδοχεßο πρÝπει να βρßσκεται εντüò τηò πüληò, üσο το δυνατüν

πλησιÝστερα στο κÝντρο και να Ýχει απαραßτητα εßσοδο ελεγχüμενη απü το προσωπικü του για τη

βÝλτιστη ασφÜλεια των μαθητþν.

º . ¼λα τα ξενοδοχεßα πρÝπει να προσÞÝρουν πλοýσιο πρωινü.

8. Τρüποò τιληρωμÞò: Στο ταξιδιωτικü γραÞεßο που θα επιλεγεß θα καταβληθεß το 30 % του

συνολικοý κüστουò τηò εκδρομÞò επτÜ (7) ημÝρεò μετÜ την επιλογÞ του. Το υπüλοιπο 7Ο% θα καταβληθεß

δÝκα ημÝρεò (10) ημÝρεò πριν την αναχþρηση και αÞοý επιδειχθοýν και κατατεθοýν στη διεýθυνση του

σχολεßου üλα τα απαραßτητα παρασΕατικÜ που αφοροýν στην επιβεβαßωση των κρατÞσεων σΕα
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ξενοδοχεßα, με τουò üρουò και συμφωνßεò τηò παροýσαò, καθþò και με την αντßστοιχη επιβεβαßωση τηò

εξüφλησηò των αεροπορικþν εισιτηρßων.

9. Σε περßπτωση που η αεροπορικÞ εταιρßα προβλÝπει τη δωρεÜν μεταφορÜ μüνο μιαò

χειραποσκευÞò να μαò υποδεßξετε τον περιορισμü τηò. Στην τιμÞ να περιλαμβÜνεται τουλÜχιστον η

χειραποσκευÞ 56 Χ 45 Χ 25 εκ.

Στην προσüορÜ θα πρÝπει υπογρεωτικÜ να συμπεριλαμβÜνονται και να αναγρÜüονται :

1. Το συνολικü κüστοòτηòπραγματοποßησηòτηò εκδρομÞò καθþò και η οικονομικÞ επιβÜρυνση ανÜ

μαθητÞ με την προýπüθεση συμμετοχÞò του προβλεπüμενου αριθμοý μαθητþν. Ο ΦΠΑ, ο φüροò

διαμονÞò και üλοι οι Þüροι αεροδρομßων να Ýχουν Þδη συμπεριληφθεß.

Να διευκρινßζεται μÝr,ρι ποιο αριθμü μπορεß να μειωθεß ο αριθμüò συμμετεχüντων και να μην μεταβληθεß

το κüστοò ανÜ Üτομο (ε€υπακοýεται αντßστοιγη μεßωση στο συνολικü κüστοò).

2. Η ονομασßα, η διεýθυνση του κÜθε ξενοδοχεßου και η κατηγορßα του ßρητÞ αναüορÜ}.

3. Η αεροπορικÞ εταιρεßα και ο αριθμüò πτÞσηò.

4. ΑτομικÞ ταξιδιωτικÞ ασφÜλιση για üλη τη διÜρκεια τηò εκδρομÞò, οποιαδÞποτε χρονικÞ στιγμÞ

και σε κÜθε χþρο, με καλýψειò ζωÞò, ατυχÞματοò, νοσηλεßαò και ιατροφαρμακευτικþν εξüδων καθþò και

επεßγουσαò αερο μεταφορÜò.

5. Η ασφαλιστικÞ εταιρεßα στην οποßα εßναι ασÞαλισμÝνο το λεωφορεßο και η οποßα παρÝχει

ασφαλιστικÞ κÜλυψη στουò επιβαßνοντεò σε περßπτωση ατυχÞματοò

6. ΥποχρεωτικÞ ασÞÜλιση ευθýνηò διοργανωτÞ σýμÞωνα με την κεßμενη νομοθεσßα.

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

βρßσκεται σε ισχý.

8. Υπεýθυνη δÞλωση üτι η προσüερüμενη τιμÞ εßναι τελικÞ κqι σε αυτÞ συμπεριλαμβÜνεται

οποιοσδÞποτε üüοοò, τÝλοò και κρατÞσειò κÜθε εßδουò. καθþò και η δυνατüτητα επßσκεýηò κÜθε πüληò.

ακüμη και του κÝντρου τηò με το λεωüοοεßο αν απαιτηθεß. που στο ποüνραμμα τηò παροýσαò

πρüσκληση ò αναüÝρονται.

9. Βεβαßωση üτι το ξενοδοχεßο Ýχει εßσοδο ελεγχüμενη απü το προσωπικü του.

10. Να γßνει ακριβÞò αναÞορÜ για περßπτωση καταβολÞò επιπλÝον χρημÜτων απü τουò

συμμετÝχογΕεò για τÝλη στα ξενοδοχεßα Þ Üλλεò κρυÞÝò χρεþσειò που μποροýν να υπÜρξουν.

11. Προσδιορισμüò των ακυρωτικþν τελþν κατ'Üτομο, ανÜλογα με την χρονικÞ στιγμÞ που θα

προκýψει ακýρωση συμμετοχÞò μαθητÞ καθþò και επιβÜρυνση νÝου συμμετÝχοντα στην ακυρωμÝνη

θÝση.

Ι2. Να δοθεß επßσηò ξεχωριστÜ τιμÞ γλ χρÞση ξεναγοý.



Το σ"ολεßο θα επιλÝ€ειτη συμüερüτερη προσüορÜ σýμΦωγα με το Üρθρο 14 - παρ. 2 τηò αναüερομÝνηò

στηγ αρr,Þ τηò προκÞρυξηò ενκυκλßου.

ΠΡοΣοΧΗ: Η μη τÞρηση ενüò των προαναüερομÝνων üρων ακυοþνειτην προσüορÜ.

Το Üνοιγμα των προσÞορþν και η επλογÞ του ταξιδιωτικοý γραÞεßου θα γßνει στο σχολεßο την Τρßτη

6 Δεκεμβρtου 2Ο22.
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