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Γενικού Τουρισμού 

                         

  
ΘΕΜΑ: :« Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – κατάθεσης οικονομικής 

προσφοράς για τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο ΒΟΛΟ  »

Σας γνωρίζουμε ότι το σχολείο μας πρόκειται να πραγματοποιήσει, στα πλαίσια υλοποίησης  
προγραμμάτων αγωγής υγείας, εκπαιδευτική επίσκεψη στο Βόλο, κατά το χρονικό διάστημα 
10 έως 12 Απριλίου 2022. 
Σύμφωνα  με  την  ΥΑ.20883/ΓΔ4/12-2-2020,ΦΕΚ456/τ.Β΄/13-2-2020  καλεί  τα
ενδιαφερόμενα Πρακτορεία Ταξιδιών να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

  
Παρακαλούμε  να  μας  αποστείλετε  την  αναλυτική  προσφορά  του  πρακτορείου  σας
ΚΛΕΙΣΤΗ  από Πέμπτη 10/3/22 μέχρι την Τρίτη 15 /3/2022  και ώρα 11.00 π.μ. , σύμφωνα
με τα παρακάτω δεδομένα:

Χρονική περίοδος: 10 Απριλίου – 12 Απριλίου 2022
Διανυκτερεύσεις: 2
Τόπος διαμονής: ΒΟΛΟΣ - ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ - ΟΧΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
Αριθμός μαθητών: 36
Αριθμός συνοδών: 3
Μετάβαση: οδικώς 
Επιστροφή: οδικώς 
Μετακίνηση: ελληνικό λεωφορείο 1(ένα) στη διάθεση του σχολείου σε όλη τη διάρκεια της
εκδρομής.
Διαμονή: ξενοδοχείο   3-4 αστέρων στο ΒΟΛΟ - ΜΟΝΟ ΚΕΝΤΡΟ, με πρωινό. 
Δωμάτια: μονόκλινα για τους καθηγητές και για τους μαθητές τρίκλινα ή τετράκλινα σε ίση
αναλογία.
Πρόγραμμα επισκέψεων:  Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας,  Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου,
Αρχαιολογικοί χώροι Σέσκλου-Διμηνίου, Μουσείο  Τσαλαπάτα, Μακρινίτσα και οπουδήποτε
υπάρχει εκπαιδευτικό ενδιαφέρον στην περιοχή. Απαραίτητη η συνοδεία ξεναγού. 
Εγγυήσεις: 
α) Βεβαίωση λειτουργίας με ειδικό σήμα από τον Ε.Ο.Τ. 
β) Βεβαίωση του ξενοδοχείου για διαθεσιμότητα και προ-κράτηση.
γ)  Ατομική  ταξιδιωτική   ασφάλιση σύμφωνα  με  την  κείμενη  νομοθεσία  και  βεβαίωση
ασφάλισης με την ονομαστική λίστα του σχολείου, 2 – 3 ημέρες πριν την αναχώρηση.
δ) Με το πέρας της εκδρομής θα δοθούν στους μαθητές ατομικές αποδείξεις πληρωμής.
Για  όλες  τις  υπηρεσίες  που  αναγράφονται  παραπάνω  ζητείται  το  συνολικό  κόστος  της
εκδρομής καθώς και το κόστος ανά μαθητή.

Προσοχή: Καμία προσφορά δεν θα γίνει δεκτή αν δεν περιλαμβάνει όλα όσα απαιτούνται
και αναφέρονται παραπάνω.

Πρόγραμμα: Καταρτίζεται με συνεργασία σχολείου και πρακτορείου

                                                                       Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ



                                                                      Καπούλας Γεώργιος
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