Θεσσαλονίκη, αρ. πρωτ. 443/20-02-2015
Προς τη ΔΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Το Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την ΥΑ 129287/Γ2/10-11-2011(ΦΕΚ
2769 Τ.Β./2-12-2011 άρθρα 6,8,10,14) προκειμένου να πραγματοποιήσει εκπαιδευτική εκδρομή, καλεί τα
ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία να καταθέσουν στην Διευθύντρια του σχολείου σφραγισμένη
οικονομική προσφορά το αργότερο την Πέμπτη 26/02/2015, 12:00. Τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά
γραφεία στην προσφορά τους θα πρέπει να αναγράφουν την τελική συνολική τιμή της εκδρομής και
αναλυτικώς την επιβάρυνση ανά μαθητή. Επισημαίνουμε ότι η μετακίνηση αφορά από κοινού το
Αρσάκειο Γυμνάσιο (Αρ. Πρωτ. 344/20-02-2015) και το Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης. Οι
προδιαγραφές του σχολείου είναι οι ακόλουθες:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
















Προορισμός: Τετραήμερη Εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα από την Παρασκευή 27
Μαρτίου 2015 έως την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015. Διανυκτερεύσεις τρεις (3).
Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων: τα μέλη του Ομίλου Ρητορικής των σχολείων,
δηλαδή περίπου δέκα (10) μαθητές Λυκείου {και τριάντα (30) μαθητές γυμνασίου, σύνολο
σαράντα (40)} και ο εκ του νόμου προβλεπόμενος αριθμός συνοδών εκπαιδευτικών.
Μεταφορικό Μέσο: οδικώς με λεωφορείο πολυτελές ολοκαίνουργιο, που να διαθέτει ζώνες
ασφαλείας και κάθε άλλη σύγχρονη διευκόλυνση, με έλληνα οδηγό. Επίσης το λεωφορείο
θα βρίσκεται στη διάθεση των εκδρομέων καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας σύμφωνα με το
πρόγραμμα της εκδρομής και θα καλύπτει την αναχώρηση από το ξενοδοχείο, τις
καθημερινές ξεναγήσεις και την επιστροφή σε αυτό και ενδεχομένως την βραδινή
διασκέδαση των εκδρομέων και τη μετακίνηση προς τους χώρους της Διαρσακειακής
Συνάντησης .
Κατηγορία καταλύματος: Ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων, πολυτελείας στην πόλη της Αθήνας,
αποκλειστικώς στη διάθεση του σχολείου, χωρίς την παρουσία άλλου σχολείου στο ίδιο
κατάλυμα τις ίδιες μέρες.
Λοιπές Υπηρεσίες: μεταφορές και περιηγήσεις στην Αθήνα. Αρχηγός – συνοδός εκδρομής
Πιστή εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος του σχολείου.
Διατροφή: πρωινό (αμερικάνικου τύπου) ή ημιδιατροφή (δύο διαφορετικές τιμές, ώστε να
είναι σαφής η διαφορά).
Ιατρός παρών μαζί μας πάντοτε, από την έναρξη έως την λήξη της εκδρομής, παντού όπου
πηγαίνουμε, (όχι να μας περιμένει στο ξενοδοχείο), πτυχιούχος ελληνικού ΑΕΙ.
Δωμάτια μαθητών: τρίκλινα/τετράκλινα συγκεντρωμένα όλα μαζί.
Δωμάτια καθηγητών: μονόκλινα διεσπαρμένα μεταξύ των μαθητών
Ασφάλιση: Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία. Πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ομαδική ταξιδιωτική
ασφάλιση (ασφάλεια ζωής, έξοδα επιστροφής, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη), η οποία
καλύπτει τους εκδρομείς (μαθητές, καθηγητές) σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής με
επείγουσα αερομεταφορά αν χρειαστεί.
Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή διεκπεραίωσης της εκδρομής και υπεύθυνη δήλωση ότι το
ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
Έκδοση από το ταξιδιωτικό γραφείο ονομαστικών αποδείξεων για κάθε μαθητή.
Η Διευθύντρια
Δρ Αικατερίνη Ιωακειμίδου

