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Παρακαλούμε να υποβάλετε οικονομική προσφορά για πενθήμερη εκδρομή στην ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ
14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΕΩΣ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019.
Σύνολο μαθητών : 23 (12 ΑΓΟΡΙΑ ,11ΚΟΡΙΤΣΙΑ) Συνοδοί καθηγητές : 2
Απαιτούμενα δωμάτια : 2 μονόκλινα για τους καθηγητές και οι μαθητές σε δίκλινα η τρίκλινα χωρίς
προσθήκη ράντζου .
Στην προσφορά θα αναγράφεται η ονομασία , η θέση και η κατηγορία του ξενοδοχείου .
Το ξενοδοχείο να προσφέρει πρωϊνό.
Συνοπτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής :
ΔΕΥΤΕΡΑ 14/1/19 ΩΡΑ 08.00 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ,ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ , ΘΕΑΤΡΑ ,ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/1/2019 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΩΡΑ 21.00
Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση ότι
διαθέτει, βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού
γραφείου, η οποία βρίσκεται σε ισχύ.
Να αναφέρονται χωριστά η τιμή του λεωφορείου και η τιμή του ξενοδοχείου. Απαραίτητα αναφέρεται η
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ .Το γραφείο θα παραδώσει άμεσα την απόδειξη πληρωμής.
Επίσης απαιτούνται και τα εξής:
1. Ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, όπως επίσης και πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε
περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. (άρθρο 14 της Υπουργικής απόφασης Υ.Π.δ.β.μ.Θ. με αριθμ.
129287/Γ2/10-11-2011: ΦΕΚ2769/2-12-2011/τ.Β΄).
2. Υπεύθυνη Δήλωση για κατοχή ειδικού σήματος λειτουργίας και δικαιώματος εξωτερικού τουρισμού.
3. Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο, στο οποίο
θα αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης.
Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Σχολείο μας μέχρι και 22 / 11 / 2018 και ώρα 11.00 πμ
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