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πποζθοπάρ για ηπιήμεπη πεπιβαλλονηική εκδπομή ζηην Καλαμάηα»
Η Γηεπζύληξηα ηνπ Γπκλαζίνπ θαη Λ.Σ Μεγαλεζίνπ, δεηά ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο κεηαμύ
θπζηθώλ θαη λνκηθώλ πξνζώπσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην ρώξν παξνρήο ηνπξηζηηθώλ θαη
ηαμηδησηηθώλ ππεξεζηώλ γηα ηελ κεηαθίλεζε ησλ καζεηώλ θαη ζπλνδώλ θαζεγεηώλ ζηελ
Καιακάηα.
ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΚΓΡΟΜΗ:
1. ΣΟΠΟ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ: ΚΑΛΑΜΑΣΑ
2. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΥΩΡΗΗ: ΠΔΜΠΣΗ 25 Φεβξνπαξίνπ 2016
3. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΠΙΣΡΟΦΗ: ΑΒΒΑΣΟ 27 Φεβξνπαξίνπ 2016
4. ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ: Δηθνζηπέληε (25)
5. ΑΡΙΘΜΟ ΤΝΟΓΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ: Γπν (02)
ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΡΟΜΗ
Πέκπηε 25 Φεβξνπαξίνπ 2016
Αλαρώξεζε από Μεγαλήζη 07:30 π.κ. κε F/B Αξηζηείδεο
Αλαρώξεζε από Νπδξί 08:15 π.κ.
ύληνκε ζηάζε ζην Ρίν 11:15 π.κ.
Άθημε ζηελ Απσαία Ολςμπία 13.40 κ.κ.-επίζθεςε θαη μελάγεζε ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν
Αλαρώξεζε γηα Καιακάηα 15.30 κ.κ.
Άθημε ζηελ Καιακάηα 18.00 κ.κ.
Πεξηήγεζε ζηελ πόιε ηεο Καιακάηαο- δείπλν
Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν 22.30 κ.κ.
Παξαζθεπή 26 Φεβξνπαξίνπ 2016
8.30 π.κ. πξσηλό θη αλαρώξεζε γηα ην Κ.Π.Δ. Καιακάηαο – Παξαθνινύζεζε πξνγξάκκαηνο
Κ.Π.Δ. ζρεηηθό κε ηελ ειηά
11.00 π.κ. Δπίζθεςε ζε Ππξελειαηνπξγεην ζηε Μεζζήνη , μελάγεζε ζηελ Απσαία Μεζζήνη
15.00 κ.κ. Δπίζθεςε ζε Μεθώνη θαη Πύλο
20.30 κ.κ θαγεηό θη επηζηξνθή ζηελ Καιακάηα

άββαην 27 Φεβξνπαξίνπ 2016
8.00 π.κ. πξσηλό
8.30 π.κ. αλαρώξεζε απν Καιακάηα
13.00 κ.κ. ζύληνκε ζηάζε ζην Ρίν
15.45 κ.κ. άθημε ζε Νπδξί
16:00 κ.κ Αλαρώξεζε κε F/B Αξηζηείδεο
1η ΠΡΟΦΟΡΑ (ΜΟΝΟ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ):
Η πξνζθνξά αθνξά πιήξσο ηελ κεηαθίλεζε πξνο θαη από ηελ Καλαμάηα, ηηο ηνπηθέο
δηαδξνκέο θαη ηηο κεηαβάζεηο ζε απσαία Ολςμπία, Μεζζήνη, Μεθώνη θαη Πύλο. Σν
ιεσθνξείν λα είλαη αλαιόγσλ ζέζεσλ (33 ζέζεσλ ηνπιάρηζηνλ).
Η πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ην έηνο πξώηεο θπθινθνξίαο ηνπ ιεσθνξείνπ θαη ηελ
ηελική ζςνολική ηιμή (ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ) ηνπ ηαμηδηνύ.
Δπίζεο απαηηείηαη αζθάιηζε επζύλεο δηνξγαλσηή, πξόζζεηε αζθάιηζε πνπ θαιύπηεη ηα
έμνδα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζελείαο (άξζξν 14 ηεο Τπνπξγηθήο απόθαζεο
ΤΠ.Γ.Β.Μ.Θ. κε αξηζκ.129287/Γ2/10-11-2011:ΦΔΚ 2769/2-12-2011/η.Β΄) θαη ππεύζπλε δήισζε
γηα θαηνρή εηδηθνύ ζήκαηνο ιεηηνπξγίαο θαη δηθαηώκαηνο εμσηεξηθνύ ηνπξηζκνύ ζε ηζρύ. Οη
πξνζθνξέο πξέπεη λα αλαθέξνπλ ζε πόζσλ ζέζεσλ ιεσθνξείν αθνξνύλ, πξνθεηκέλνπ λα
γίλνπλ νη ζπγθξίζεηο.
2η ΠΡΟΦΟΡΑ (ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΜΟΝΗ)
Η πξνζθνξά αθνξά πιήξσο ηελ κεηαθίλεζε πξνο θαη από ηελ Καλαμάηα, ηηο ηνπηθέο
δηαδξνκέο θαη ηηο κεηαβάζεηο ζε απσαία Ολςμπία, Μεζζήνη, Μεθώνη θαη Πύλο. Σν
ιεσθνξείν λα είλαη αλαιόγσλ ζέζεσλ(33 ζέζεσλ ηνπιάρηζηνλ)
Η πξνζθνξά ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ην έηνο πξώηεο θπθινθνξίαο ηνπ ιεσθνξείνπ θαη ηελ
ηελική ζςνολική ηιμή (ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ) ηνπ ηαμηδηνύ.
Γηα ηηο εκέξεο δηακνλήο, Πέκπηε 25/02/2016 θαη Παξαζθεπή 26/02/2016, λα αλαθέξεηαη ην
θαηάιπκα επαθξηβώο (λα είλαη 2 αζηέξσλ ηνπιάρηζηνλ θαη λα αλαθέξεηαη εάλ πξνζθέξεη
πξσηλό, γεύκα ή βξαδηλό) θαη ηα δσκάηηα λα είλαη δίθιηλα ή ηξίθιηλα γηα ηνπο καζεηέο θαη
κνλόθιηλα γηα ηνπο ζπλνδνύο. Να αλαθέξνληαη σωπιζηά η ηιμή ηος λεωθοπείος και η ηιμή
ηος ξενοδοσείος.
Δπίζεο απαηηείηαη αζθάιηζε επζύλεο δηνξγαλσηή, πξόζζεηε αζθάιηζε πνπ θαιύπηεη ηα
έμνδα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζελείαο (άξζξν 14 ηεο Τπνπξγηθήο απόθαζεο
ΤΠ.Γ.Β.Μ.Θ. κε αξηζκ.129287/Γ2/10-11-2011:ΦΔΚ 2769/2-12-2011/η.Β΄).θαη ππεύζπλε δήισζε
γηα θαηνρή εηδηθνύ ζήκαηνο ιεηηνπξγίαο θαη δηθαηώκαηνο εμσηεξηθνύ ηνπξηζκνύ ζε ηζρύ. Οη
πξνζθνξέο πξέπεη λα αλαθέξνπλ ζε πόζσλ ζέζεσλ ιεσθνξείν αθνξνύλ, πξνθεηκέλνπ λα
γίλνπλ νη ζπγθξίζεηο.
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα θαηαζέζνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηε
Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Λεπθάδαο κέρξη θαη ηε Γεςηέπα 01 Φεβποςαπίος
2016 θαη ώξα 12:00 μ.μ. ή με ηασςδπομική εηαιπεία για λογαπιαζμό ηος πποζθέπονηορ
ηην ίδια μέπα και ώπα.
ηιρ πποζθοπέρ να αναθέπεηαι η ηελική ζςνολική ηιμή ηος οπγανωμένος ηαξιδιού, αλλά
και η επιβάπςνζη ανά μαθηηή.
Σν επηιεγκέλν ηαμηδησηηθό γξαθείν ζα ππνγξάςεη ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό κε ην ζρνιείν ζην
νπνίν ζα αλαθέξεηαη ξεηά θαη ε αζθάιεηα αζηηθήο επαγγεικαηηθήο επζύλεο.
H Γ/ΝΣΡΙΑ
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