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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εκδρομής για τη Βουλή των Ελλήνων»
Για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης των μαθητών της Στ΄ τάξης του
σχολείου μας στη Βουλή των Ελλήνων, ζητούμε κλειστές προσφορές από τουριστικά
γραφεία μέχρι 19 Ιανουαρίου και ώρα 12:00 το μεσημέρι στα γραφεία του 4ου Δημοτικού
Σχολείου Κέρκυρας – «Αθηναγόρειο».
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018: Συγκέντρωση μαθητών και συνοδών στο λιμάνι της
Κέρκυρας. Επιβίβαση στο πλοίο (Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα). Μετακίνηση με λεωφορείο.
Άφιξη και στάση στο Μεσολόγγι. Στάση στη διώρυγα Κορίνθου. Άφιξη Αθήνα.
Σάββατο 10 Μαρτίου 2018: Επισκέψεις και δραστηριότητες στην Αθήνα
(Καλλιμάρμαρο, Ακρόπολη, Πλάκα).
Κυριακή 11 Μαρτίου 2018: Επισκέψεις και δραστηριότητες στην Αθήνα (Βουλή, Παλαιά
Βουλή, ίδρυμα Μείζονος ελληνισμού).
Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018: Επίσκεψη στο Πολυτεχνείο και αναχώρηση για Κέρκυρα.
Άφιξη περίπου τις 8 το βράδυ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 23
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΔΩΝ: 17 (4 Δάσκαλοι και 13 Γονείς)
ΟΡΟΙ/ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
-Μεταφορά των μαθητών και συνοδών από Κέρκυρα προς Αθήνα με επιστροφή, σύμφωνα
με το παραπάνω πρόγραμμα.
-Διαμονή σε μονόκλινα, δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας
με πρωινό. Η προσφορά θα είναι για τρεις (3) διανυκτερεύσεις (9, 10 και 11 Μαρτίου)
για την κάλυψη των αναγκών όλων των συμμετεχόντων.
-Ασφαλιστική Κάλυψη.
-Φ.Π.Α.
-ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ για τους συνοδούς και τους μαθητές.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Το τουριστικό γραφείο καλύπτει όλο το κόστος μετακίνησης με τουριστικό
λεωφορείο καθώς και τη διαμονή τους (τρεις διανυκτερεύσεις με πρωινό).Τα
λεωφορεία θα είναι στη διάθεση των μαθητών καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας, και στις
περιηγήσεις- ξεναγήσεις.
2. Στο φάκελο της προσφοράς θα υπάρχει φωτοτυπία της άδειας λειτουργίας γραφείου
γενικού τουρισμού του ενδιαφερομένου.
3. Θα υπάρχει ομαδική ασφαλιστική κάλυψη για όλους τους μαθητές και τους συνοδούς
καθηγητές.
4. Από τη συνολική αξία της εκδρομής το 20% θα παρακρατηθεί σαν εγγύηση ακριβούς
εκτέλεσής της και θα αποδοθεί μετά την επιστροφή του σχολείου από την εκδρομή.
5. Το σχολείο θα επιλέξει την προσφορά που εγγυάται την ΚΑΛΥΤΕΡΗ και ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ της εκδρομής και είναι ΠΡΟΣΙΤΗ στις τιμές.
Θα ληφθεί υπόψη η εν γένει κατάσταση των λεωφορείων και το αν πληρούν τις νόμιμες
προϋποθέσεις.

