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ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΚΔΡΟΜΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Η Β τάξη του Γενικού Λυκείου Σούδας πρόκειται να πραγματοποιήσει εκδρομή στη
Βουλή των Ελλήνων από 15-03-19 έως 19-03-19. Για την εκδρομή ,λοιπόν, της Β΄ τάξης
του σχολείου μας ζητούμε ΚΛΕΙΣΤΕΣ προσφορές από τα ταξιδιωτικά γραφεία για
μετάβαση ακτοπλοϊκώς στην Αθήνα .Οι προσφορές πρέπει να έχουν κατατεθεί στο
γραφείο του Λυκείου μας μέχρι τη Δευτέρα 28/01/2019 και ώρα 12:00 πμ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/03/2019 : Συγκέντρωση στο χώρο του σχολείου επιβίβαση στο
λεωφορείο , μεταφορά στο λιμάνι της Σούδας. Επιβίβαση στο πλοίο και τακτοποίηση
στις καμπίνες.
ΣΑΒΒΑΤΟ 16/03/2019 ώρα 07:30. Άφιξη στον Πειραιά και αναχώρηση με λεωφορείο
για το κέντρο πολιτισμού <<Σταύρος Νιάρχος >>,όπου θα πάρουν πρωινό οι μαθητές
και θα ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις του κέντρου. Ώρα 11π.μ αναχώρηση για το
Μουσείο της Ακρόπολης –ξενάγηση. 2.30-4 το απόγευμα φαγητό .Αναχώρηση για το
ξενοδοχείο . Τακτοποίηση στα δωμάτια του ξενοδοχείου και ξεκούραση .7 το απόγευμα
αναχώρηση για περίπατο στο Μοναστηράκι. Φαγητό –επιστροφή στο ξενοδοχείο.
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/03/2019: ώρα 8.30 αναχώρηση από το ξενοδοχείο για το Λαύριο,
επίσκεψη στο ορυκτολογικό μουσείο του Λαυρίου. Βόλτα στο Ιστορικό κέντροξεκούραση και φαγητό .Αναχώρηση για το ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο –ξενάγηση.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο με ενδιάμεση στάση στη Γλυφάδα. Παρακολούθηση
θεατρικής παράστασης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο
ΔΕΥΤΕΡΑ 18/03/2019: Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο θα αναχωρήσομε για το
Παναθηναϊκό στάδιο και το Ζάππειο, ενώ στην συνέχεια θα επισκεφθούμε τον
αρχαιολογικό χώρο του Κεραμικού και την αρχαία αγορά. Στις 1.30 συγκέντρωση στην
πλατεία Συντάγματος για φαγητό. Στις 2.30 αναχώρηση για τη Βουλή , όπου θα
παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα από τις 3-5 το απόγευμα. Αναχώρηση για
Πειραιά και αν υπάρχει χρόνος, ενδιάμεση στάση στου Ρέντη για φαγητό.
ΤΡΙΤΗ 19/03/2019: Άφιξη στο λιμάνι της Σούδας.
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Παρασκευή 15/03/2019.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: Τρίτη 19/03/2019

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Σελίδα :1

1.

Το ξενοδοχείο να είναι 3 ή 4 αστέρων (επίσημος χαρακτηρισμός ΕΟΤ), κατά
προτίμηση κοντά στο κέντρο της Αθήνας. Η διαμονή των μαθητών στο ξενοδοχείο θα
είναι σε τρίκλινα ή τετράκλινα δωμάτια και των καθηγητών σε μονόκλινα δωμάτια.
2.
Τα λεωφορεία να είναι τουριστικά (όχι διώροφα), με κλιματισμό, μουσική,
μικροφωνική εγκατάσταση, φαρμακείο, ζώνες ασφαλείας και θα πληρούν τις νόμιμες
προϋποθέσεις κυκλοφορίας. 5 ημέρες πριν την πραγματοποίηση της εκδρομής θα
προσκομισθούν στο σχολείο ασφαλιστήρια συμβόλαια των λεωφορείων, φωτοτυπίες
από τις άδειες κυκλοφορίας, και το έγγραφο του ελέγχου από τα ΚΤΕΟ.
3.
Τα λεωφορεία θα είναι στη διάθεση των μαθητών καθ΄ όλη τη διάρκεια της
εκδρομής-μετακίνησης (περιηγήσεις, ξεναγήσεις, νυχτερινές εξόδους κ.α).
4.

Στις ακτοπλοϊκές μεταφορές του σχολείου ΟΛΟΙ οι μαθητές του σχολείου και οι
συνοδοί καθηγητές θα είναι τακτοποιημένοι σε καμπίνες με ατομικό κρεβάτι για τον
καθένα.
5.
Δέκα (10) μέρες μετά την κατοχύρωση του διαγωνισμού, το επιλεχθέν πρακτορείο
είναι υποχρεωμένο να φέρει ΓΡΑΠΤΗ επιβεβαίωση του ξενοδοχείου ότι διαθέτει τον
απαιτούμενο αριθμό δωματίων (μονόκλινα, δίκλινα, τρίκλινα) και το πλάνο με την
ονομαστική τοποθέτηση των μαθητών σε αυτά. (Ο κάθε μαθητής θα γνωρίζει το
δωμάτιο που θα μείνει).
6.
Δέκα (10) μέρες μετά την κατοχύρωση του διαγωνισμού, το πρακτορείο είναι
υποχρεωμένο να φέρει ΓΡΑΠΤΗ επιβεβαίωση της ναυτιλιακής ή αεροπορικής
εταιρείας για την κράτηση των διαθέσιμων εισιτηρίων ή τα εισιτήρια. Επίσης το
πλάνο τοποθέτησης των μαθητών σε καμπίνες .
7.
Αν δεν ικανοποιηθούν οι δύο προηγούμενοι παράγραφοι θα κληθεί άμεσα και
χωρίς άλλη διαδικασία ο αμέσως επόμενος μειοδότης.
8.
Σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής θα οριστεί από το τουριστικό πρακτορείο
υπεύθυνος συνοδός ο οποίος σε συνεννόηση με τον αρχηγό της εκδρομής και το
τουριστικό πρακτορείο θα επιλαμβάνεται για την επίλυση κάθε προβλήματος που θα
προκύψει.
9.
Στο φάκελο της προσφοράς να υπάρχει φωτοτυπία της άδειας λειτουργίας του
γραφείου γενικού τουρισμού.
10.
Θα υπάρχει ομαδική ασφαλιστική κάλυψη για όλους τους μαθητές και τους
συνοδούς καθηγητές.
11.
Χορήγηση ατομικών αποδείξεων για τα έξοδα της εκδρομής.
12.
Το __20__% της συνολικής αξίας της εκδρομής θα παρακρατηθεί σαν εγγύηση
ακριβούς εκτέλεσης της και θα αποδοθεί μετά την επιστροφή του σχολείου από την
εκδρομή.
13.
Το σχολείο θα επιλέξει την προσφορά που θα εγγυάται την ΚΑΛΥΤΕΡΗ και
ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ της εκδρομής και θα είναι ΠΡΟΣΙΤΗ στις τιμές. Η
παλαιότητα των λεωφορείων θα ληφθεί υπόψη στην αξιολόγηση των προσφορών και
για το λόγο αυτό να μας αναφέρετε το χρόνο πρώτης κυκλοφορίας των λεωφορείων
που θα μας διαθέσετε.
14.
Οι μαθητές που αναμένεται να συμμετέχουν είναι από από 42 έως 45 και οι
συνοδοί 3.
15.
Ο αριθμός μαθητών/συνοδών και το καθημερινό πρόγραμμα της εκδρομής
ενδέχεται να διαφοροποιηθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση.
16.
Η ξενάγηση στο μουσείο της Ακρόπολης θα γίνει από επίσημο ξεναγό του ΕΟΤ,
τα έξοδα του οποίου θα περιλαμβάνονται στο κόστος της εκδρομής.
17.
Το παραπάνω πρόγραμμα επιδέχεται μικρών τροποποιήσεων.
Η Διευθύντρια του Σχολείου

ΜΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
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