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ΒΑΣΙΛΙΚΗ 17-12-2018

Α.Π : 707
Προς : ΔΔΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Κοιν:

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

Σύνολο συμμετεχόντων:
Μαθητές:
15
Εκπαιδευτικοί: 2
Σύνολο: 17
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019:
8:00 π.μ.
Αναχώρηση από τη Βασιλική
11:00 π.μ.
Σύντομη στάση στο Αντίρριο
14:30 μ.μ.
Άφιξη στην Αθήνα – Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο – Γεύμα
16:30 μ.μ.
Γεύμα
18:00 μ.μ.
Μετακίνηση στην περιοχή Νεραντζιώτισσα
20:00 μ.μ.
Παρακολούθηση κινηματογραφικής ταινίας
22:00 μ.μ.
Δείπνο
23.00 μ.μ.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο
Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019:
07:30 π.μ.
Πρωινό
08:45 π.μ.
Επίσκεψη στο Μουσείο των Ψευδαισθήσεων
10:30 π.μ.
Περίπατος στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας (Θησείο, Μοναστηράκι)
14:45 μ.μ.
Επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων
16.00 μ.μ.
Αναχώρηση για Βασιλική
19.00 μ.μ.
Στάση για ξεκούραση
21.30 μ.μ.
Άφιξη στη Βασιλική

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 την ημέρα της διαμονής, Τρίτη 22/01/2019, 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 του Γυμνασίου Βασιλικής μέχρι και την Τρίτη 08 Ιανουαρίου 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 Διευθύντρια

Φραγκούλη Χρυσούλα
Φυσικής Αγωγής ΠΕ 11

