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Θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση εκδρομής».
Παρακαλούμε οποιοδήποτε τουριστικό γραφείο επιθυμεί να μας αποστείλει μέχρι την Πέμπτη
10/3/2022 και ώρα 9:00 σε κλειστούς φακέλους τεχνική και οικονομική προσφορά για
εκπαιδευτική επίσκεψη του σχολείου μας που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα – Ολυμπία από
την
Πέμπτη 7 Απριλίου 2022 μέχρι Σάββατο 9 Απριλίου 2022,
αφού λάβουν υπόψη τους τα παρακάτω:
Για τη μετακίνηση – διαμονή:
 Ένα Ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων.
 Αριθμός μαθητών: εξήντα ( 60 ).
 Αριθμός συνοδών: τέσσερις ( 4 ).
 Δύο (2) διανυκτερεύσεις με πρωινό.
 Διαμονή μαθητών σε τρίκλινα και οι συνοδοί σε μονόκλινα δωμάτια.
 Σε περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας ματαιωθεί η
συμμετοχή μαθητών, τα ποσά για το ξενοδοχείο, θα επιστραφούν από το τουριστικό
γραφείο.
 Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 Ασφάλιση ατυχήματος ή ασθένειας.
 Υπεύθυνη δήλωση του ταξιδιωτικού γραφείου ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το
οποίο να βρίσκεται σε ισχύ και ότι θα τηρηθούν τα ισχύοντα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ για τον
COVID-19.
Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένων όλων
των φόρων και λοιπόν χρεώσεων και η επιβάρυνση ανά μαθητή.
Πρόγραμμα εκδρομής:
Πέμπτη 7-4-2022

07:30
12:00
15:00
21:00

Παρασκευή 8-4-2022
Αρχαιολογικός χώρος και
Αναχώρηση.
11:00
Μουσείο Ολυμπίας.
Γεύμα σε παρακείμενα
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάτρας. 14:30
καταστήματα εστίασης.
Ξενάγηση στο οινοποιείο
Επίσκεψη στον Άγιο Ανδρέα,
18:00
Achaia Clauss.
περιήγηση στην πόλη
Δείπνο σε ταβέρνα με
μουσική.

Σάββατο 9-4-2022
11:00 Κάστρο Ναυπάκτου.
14:00

Γεύμα
στο
Ναυπάκτου.

Λιμάνι

της

16:00 Αναχώρηση - Επιστροφή.
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Μετά την επιλογή, το τουριστικό γραφείο θα συντάξει σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού
(ιδιωτικό συμφωνητικό), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με όλα τα αναφερόμενα στην
παρούσα ανακοίνωση, που θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη. Στη σύμβαση θα πρέπει
περιλαμβάνονται απαραιτήτως τα εξής:
i. Το εγκεκριμένο από τον Σύλλογο Διδασκόντων αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
ii. Το όνομα του ξενοδοχείου, η κατηγορία του, ο αριθμός δωματίων και κλινών και οι παρεχόμενες
από αυτό υπηρεσίες.
iii. Η Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης.
iv. Το συνολικό κόστος της εκδρομής και κόστος ανά μαθητή/μαθήτρια.
Ο Διευθυντής

Τσώνης Γεώργιος
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