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Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής
εκδρομής- Μετακίνησης.
Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν τις προσφορές τους σχετικά
με την εκδρομή-Μετακίνηση του Σχολείου μας.
Η προσφορά κατατίθεται κλειστή στο Σχολείο.
Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα
λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
1 ΣΧΟΛΕΙΟ
2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

6 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (παρακολούθηση εκδηλώσεων,
επίσκεψη χώρων κτλ.)
ΤΑΞΙΔIΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
7 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ
8 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
9 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
10 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ
11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ
12 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΝΑΥΠΛΙΟ (ΕΠΙΔΑΥΡΟ, ΠΑΛΑΜΙΔΙ , ΝΕΑ ΚΙΟΣ, ΜΥΚΗΝΕΣ, ΑΡΓΟΣ )
με μία διανυκτέρευση στην πόλη του Ναυπλίου.
ΑΠΟ 03/03/2019 ΕΩΣ 04/03/2019
Εντός Ελλάδος, μαθητές από: 31 έως: 34
Αριθμός συνοδών μαζί με αρχηγό: 3
Ένα (1) μονώροφο λεωφορείο, που να διαθέτει υποχρεωτικά
εσωτερική τουαλέτα που να λειτουργεί , κλιματισμό (θέρμανσηψύξη), Wi-Fi. , μικρόφωνο, ηχεία, οθόνη, cd, dvd και υποδοχή για
αναπαραγωγή usb flash (για τις ανάγκες του προγράμματος).
Γενικά, το λεωφορείο πρέπει να είναι σε άριστη εσωτερική και
εξωτερική κατάσταση, σύμφωνα με τις αντίστοιχες
προδιαγραφές ΚΤΕΟ.
Ξενοδοχείο 3* ή 4* αστέρων στο κέντρο του Ναυπλίου (θα
προτιμηθούν τετράστερα ξενοδοχεία) με πρωινό στο ξενοδοχείο.
Να αναφέρεται η ονομασία, η κατηγορία και η ακριβής
τοποθεσία του προτεινόμενου ξενοδοχείου. Δωμάτια δίκλινα ή
τρίκλινα για τους μαθητές καθώς και τρία (3) μονόκλινα
για τους συνοδούς.
Επιθυμητό: δωρεάν wi-fi.
Το λεωφορείο θα μας συνοδεύει σε όλο το πρόγραμμα της
εκδρομής, και στις επισκέψεις εντός της πόλης του Ναυπλίου.

ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Ξενοδοχείο 3* ή 4* αστέρων στο κέντρο του Ναυπλίου
1. Σε περίπτωση ακύρωσης της επίσκεψης λόγω κακών καιρικών
συνθηκών το σχολείο δε φέρει καμία ευθύνη.

2. Εφόσον ζητηθεί προκαταβολή, θα καταβληθεί κατόπιν
συνεννοήσεως και αποκλειστικά για την κράτηση του
ξενοδοχείου.
3. Μαζί με την προσφορά να κατατεθεί και Υπεύθυνη Δήλωση
του Τουριστικού Γραφείου ότι ο οδηγός που θα χρησιμοποιηθεί
πληρεί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις.
13 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Μετά την καταληκτική ημερομηνία οι προσφορές να σταλούν
ηλεκτρονικά σε μορφή pdf προκειμένου να αναρτηθούν στην
ιστοσελίδα του σχολείου.
Λήξη: Πέμπτη 14/02/2019, 24ωρη ώρα: 09:00
Ο Δ/ντής του Σχολείου
ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
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