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ΒΑΙΛΙΚΗ 11-12-2017

Α.Π : 712
Προς : ΔΔΕ ΛΕΤΚΑΔΑ

Κοιν:

ΘΕΜΑ : «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφέροντοσ για την επίςκεψη του ςχολείου μασ ςτη Βουλή
των Ελλήνων»

ύνολο ςυμμετεχόντων:
Μαθητϋσ:
13
Εκπαιδευτικού: 2
ύνολο: 15
ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΕΧΗ ΜΑΘΗΣΨΝ ΣΗ ΒΟΤΛΗ ΣΨΝ ΕΛΛΗΝΨΝ
Κυριακό 14 Ιανουαρύου 2017:
8:00 π.μ.
Αναχώρηςη από τη Βαςιλικό
11:00 π.μ.
ύντομη ςτϊςη ςτο Αντύρριο
14:30 μ.μ.
Άφιξη ςτην Αθόνα – Σακτοπούηςη ςτο ξενοδοχεύο – Γεύμα
17:30 μ.μ.
Αναχώρηςη από το ξενοδοχεύο για το Ίδρυμα Ευγενύδου
18:30 μ.μ.
Επύςκεψη ςτο Ίδρυμα Ευγενύδου – Παρακολούθηςη προβολόσ «Σαξύδι
ςτο διϊςτημα»
20:00 μ.μ.
Παρακολούθηςη κινηματογραφικόσ ταινύασ
22:00 μ.μ.
Δεύπνο
Δευτϋρα 15 Ιανουαρύου 2017:
08:30 π.μ.
Πρωινό
10:30 π.μ.
Ξενϊγηςη ςτο Μουςεύο τησ Ακρόπολησ, ςτον βρϊχο τησ Ακρόπολησ και
την αρχαύα αγορϊ
15:00 μ.μ.
Γεύμα
20:00 μ.μ.
Επύςκεψη ςτη Βουλό των Ελλόνων
22:00 μ.μ.
Δεύπνο
Σρύτη 16 Ιανουαρύου 2017:
8:30π.μ.
Πρωινό

9:30 π.μ.
12:00 μ.μ.
18:30 μ.μ.

Επύςκεψη ςτο Εμπορικό Κϋντρο “Athens Metro Mall”
Αναχώρηςη για Βαςιλικό
Άφιξη ςτη Βαςιλικό

ΠΡΟΥΟΡΑ (ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ)
Η προςφορϊ αφορϊ πλόρωσ την μετακύνηςη προσ και από την Αθόνα και τισ
απαιτούμενεσ μετακινόςεισ ςύμφωνα με το πρόγραμμα τησ εκδρομόσ.
Σο λεωφορεύο να εύναι αναλόγων θϋςεων. Η προςφορϊ θα πρϋπει να περιϋχει το ϋτοσ
πρώτησ κυκλοφορύασ του λεωφορεύου και την τελικό ςυνολικό τιμό (ςυμπεριλαμβανομϋνου
ΥΠΑ) του ταξιδιού.
Για τισ ημϋρεσ διαμονόσ, Κυριακό 14/01/2018 και Δευτϋρα 15/01/2018, να αναφϋρεται το
κατϊλυμα επακριβώσ , το οπούο να εύναι ςτο κϋντρο τησ πόλησ, να εύναι 3 αςτϋρων
τουλϊχιςτον, να αναφϋρεται εϊν προςφϋρει πρωινό, γεύμα ό βραδινό και τα δωμϊτια να εύναι
δύκλινα ό τρύκλινα για τουσ μαθητϋσ και μονόκλινα για τουσ ςυνοδούσ. Να αναφέρονται
χωριστά η τιμή του λεωφορείου και η τιμή του ξενοδοχείου.
Επύςησ απαιτεύται αςφϊλιςη ευθύνησ διοργανωτό, πρόςθετη αςφϊλιςη που καλύπτει τα
ϋξοδα ςε περύπτωςη ατυχόματοσ ό αςθενεύασ και υπεύθυνη δόλωςη για κατοχό ειδικού
ςόματοσ λειτουργύασ και δικαιώματοσ εξωτερικού τουριςμού ςε ιςχύ. Οι προςφορϋσ πρϋπει να
αναφϋρουν ςε πόςων θϋςεων λεωφορεύο αφορούν, προκειμϋνου να γύνουν οι ςυγκρύςεισ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθϋςουν τισ προςφορϋσ τουσ ςε ςφραγιςμϋνο
φϊκελο ςτη Διεύθυνςη Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ Λευκϊδασ μϋχρι και τη Δευτϋρα 18
Δεκεμβρύου 2018 και ώρα 13:00 μ.μ. ό με ταχυδρομικό εταιρεύα για λογαριαςμό του
προςφϋροντοσ την ύδια μϋρα και ώρα.
τισ προςφορϋσ να αναφϋρεται η τελικό ςυνολικό τιμό του οργανωμϋνου ταξιδιού, αλλϊ
και η επιβϊρυνςη ανϊ μαθητό. Σο επιλεγμϋνο ταξιδιωτικό γραφεύο θα υπογρϊψει ιδιωτικό
ςυμφωνητικό με το ςχολεύο ςτο οπούο θα αναφϋρεται ρητϊ και η αςφϊλεια αςτικόσ
επαγγελματικόσ ευθύνησ.
Η Διευθύντρια

Υραγκούλη Φρυσούλα
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