Μεγανήσι 5/12/2018
Αρ. Πρωτ: 424/2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/NΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

ΠΡΟΣ: Δ.Δ.Ε. Λευκάδας

Ταχ. Δ/νση: Σπαρτοχώρι Μεγανησίου Λευκάδας
Τ.Κ.: 310 83
Τηλ/fax: 26450 51500
Πληροφορίες: κα. Ευρυδίκη Τούμπα
URL: http://gym-megan.lef.sch.gr
e-mail : mail@gym-megan.lef.sch.gr

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επίσκεψη του σχολείου μας στη
Βουλή των Ελλήνων»

Συμμετέχοντες στην επίσκεψη:
Αριθμός μαθητών
Αριθμός εκπαιδευτικών
Σύνολο
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ
Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018
07:30 π.μ: Αναχώρηση από Μεγανήσι με F/B Κάπταιν Αριστείδης
08:15 π.μ: Αναχώρηση από Νυδρί
11:15 π.μ.: Σύντομη στάση στο Αντίρριο
14:15 μ.μ: Άφιξη στην Αθήνα – τακτοποίηση στο ξενοδοχείο - Γεύμα
16:00 μ.μ: Επίσκεψη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για την έκθεση του ζωγράφου «Βαν Γκόγκ»
18:00 μ.μ.: Βόλτα στο κέντρο της πόλης
20.00 μ.μ.: Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης
22:00 μ.μ.: Δείπνο
Σάββατο 13 Ιανουαρίου 2018
8:30 π.μ. Πρωινό
10:00 π.μ.: Επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης
12:00 μ.μ.: Περιήγηση στην Πλάκα
14:00 μ.μ.: Επίσκεψη και ξενάγηση στη Βουλή των Ελλήνων
15:30 μ.μ: Γεύμα
17:00 μ.μ: Συνέντευξη από καλλιτέχνη για την σχολική εφημερίδα, στη περιοχή του Αμαρουσίου
20:00 μ.μ.: Παρακολούθηση Μουσικής Παράστασης στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
22:00 μ.μ: Δείπνο
Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018
9:00 π.μ.: Πρωινό

10:00 π.μ.: Αναχώρηση από Αθήνα
13:00 μ.μ.: Σύντομη στάση στο Αντίρριο
15:45 μ.μ.: Άφιξη στο Νυδρί
16:00 μ.μ: Αναχώρηση με F/B Κάπταιν Αριστείδης για Μεγανήσι
16:30 μ.μ: Άφιξη στο Μεγανήσι
ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ)
Η προσφορά αφορά πλήρως την μετακίνηση προς και από την Αθήνα και τις απαιτούμενες
μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής. Το λεωφορείο να είναι αναλόγων θέσεων.
Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει το έτος πρώτης κυκλοφορίας του λεωφορείου και την τελική
συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) του ταξιδιού.
Για τις ημέρες διαμονής, Παρασκευή 12/01/2018 και Σαββάτο 13/01/2018, να αναφέρεται το
κατάλυμα επακριβώς, το οποίο να είναι στο κέντρο της πόλης, να είναι 3 αστέρων τουλάχιστον, να
αναφέρεται εάν προσφέρει πρωινό, γεύμα ή βραδινό και τα δωμάτια να είναι δίκλινα ή τρίκλινα για τους
μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς. Να αναφέρονται χωριστά η τιμή του λεωφορείου και η τιμή
του ξενοδοχείου.
Επίσης απαιτείται ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε
περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας και υπεύθυνη δήλωση για κατοχή ειδικού σήματος λειτουργίας και
δικαιώματος εξωτερικού τουρισμού σε ισχύ. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν σε πόσων θέσεων
λεωφορείο αφορούν, προκειμένου να γίνουν οι συγκρίσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στη
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας μέχρι και την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα
13:00 μ.μ. ή με ταχυδρομική εταιρεία για λογαριασμό του προσφέροντος την ίδια μέρα και ώρα.
Στις προσφορές να αναφέρεται η τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού, αλλά και η
επιβάρυνση ανά μαθητή.
Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο στο οποίο
θα αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
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