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Θέμα:  Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  ταξιδιωτικών  γραφείων  για  πραγματοποί-
ηση εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλαίσιο υλοποίησης Πολιτιστικών Προγραμμάτων 

στην Κρήτη  
 

Παρακαλούμε,όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και 
να υποβάλλουν τις προσφορές τους σχετικά  με την εκπαιδευτική επίσκεψη  του Σχολεί-
ου μας. 
Η προσφορά κατατίθεται κλειστή στο Σχολείο.  

 Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύ-
θυνη Δήλωση ότι διαθέτει βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη λει-
τουργία τουριστικού γραφείου,  η  οποία βρίσκεται σε ισχύ. 

1 
ΣΧΟΛΕΙΟ 3ο ΓΕΛ Κοζάνης 

2 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ/ΟΙ   - 
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ 

 

Κρήτη  
Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί από: 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : 28 Μαρτίου 2019 έως 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: 31 Μαρτίου 2019 
 
4 ημέρες (3 διανυκτερεύσεις) 

3 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ 
ΑΡΙΘΜ.ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
(μαθητές / καθηγητές) 

Μαθητές : 70 (± 02) 
Συνοδοί καθηγητές: 4 
ΣΥΝΟΛΟ: 72 (± 02) 

4 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α- 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

-Αεροπλάνο (Μετάβαση-επιστροφή Κρήτη) 

Πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο για τις οδικές 
μετακινήσεις (Κοζάνη-Θεσσαλονίκη-Κοζάνη και Κρή-
τη). 

Πρόβλεψη 2ου Οδηγού  ώστε να μην παρακωλύεται η 
υλοποίηση του προγράμματος. 



5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ- 
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
(μονόκλινα/δίκλινα/τρίκλινα- 
πρωινό ή ημιδιατροφή) 
 

Να προβλεφθούν τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο Ηράκλειο σε ξε-
νοδοχείο 3*,  4* ή 5*  με  ημιδιατροφή (πρωινό- δείπνο) 
Για τους καθηγητές να προβλεφθούν μονόκλινα ή δίκλινα δωμάτια. 
Για τους μαθητές δίκλινα ή τρίκλινα ή τετράκλινα δωμάτια.  
Το ξενοδοχείο να βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το κέντρο 
της πόλης.  
Για κάθε προτεινόμενο ξενοδοχείο να δίδεται ξεχωριστή τιμή κα-
θώς και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας με το ξενοδοχείο όπως και 
η επίσημη ιστοσελίδα του στο Διαδίκτυο.  
Σύμφωνα με τις πάγιες οδηγίες της HATTA και της Ένωσης Τουρι-
στικών Γραφείων Μακεδονίας-Θράκης, στην προσφορά να συμπε-
ριληφθούν έγγραφα που να αποδεικνύουν τη διαθεσιμότητα των 
εν λόγω ξενοδοχείων για τις ημερομηνίες της εκδρομής. 

6 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
(πρόγραμμα, 
παρακολούθηση 
εκδηλώσεων, επίσκεψη 
χώρων, γεύματα, κτλ.) 

 

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής, τους εκδρομείς θα πρέπει 
να συνοδεύουν: 
α.  εκπρόσωπος-αρχηγός του ταξιδιωτικού γραφείου 
β. ξεναγός του γραφείου  (όπου απαιτείται επίσημη ξενάγηση) 
 
2. Δωρεάν κάλυψη για τους συνοδούς καθηγητές. 
 
3. Δυνατότητα ιατρικής παρακολούθησης στη διάθεση των μαθη-
τών, όταν αυτό απαιτηθεί, επί 24ώρου βάσεως. 
 
4. Στις περιοχές επίσκεψης να προβλεφθούν οι σχετικές ξεναγή-
σεις  στο ιστορικό κέντρο των πόλεων που θα επισκεφθούμε και 
στα αξιοθέατα όπως ορίζονται στο ενδεικτικό πρόγραμμα που α-
κολουθεί: 
Πέμπτη  
Αναχώρηση από την Κοζάνη και άφιξη στο αεροδρόμιο της Θεσσα-
λονίκης - Άφιξη στην Κρήτη και επίσκεψη στα: Cretaquarium, Κνω-
σός, Σπιναλόγκα Άγιος Νικόλαος. Επιστροφή, τακτοποίηση στο ξε-
νοδοχείο, δείπνο και νυχτερινή έξοδος. 
Παρασκευή   
Αναχώρηση το πρωί από το ξενοδοχείο για Χανιά.  Ξενάγηση στο 
Ενετικό Λιμάνι, στον Αιγυπτιακό Φάρο, στην Δημοτική Αγορά Χα-
νίων, στο Ρολόι του Κήπου. Επίσκεψη στο Σπίτι του Βενιζέλου και 
στους Τάφους των Βενιζέλων , στηΜονή Αγίου Φραγκίσκου Φρα-
γκισκανών , στο Αρχαιολογικό Μουσείο και βόλτα στην παλιά πό-
λη. Επιστροφή, δείπνο και νυχτερινή έξοδος. 
Σάββατο  
Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για Ρέθυμνο. Ξενάγηση στην Παλιά 
Πόλη και το Ενετικό Κάστρο του Ρεθύμνου. Επιστροφή, δείπνο και 
νυχτερινή έξοδος. 
Κυριακή  
Ξενάγηση στην πόλη του Ηρακλείου. Αναχώρηση για Θεσσαλονίκη 
από Ηράκλειο. Άφιξη στην Θεσσαλονίκη. Επιστροφή στην Κοζάνη. 
Η σειρά των περιηγήσεων να μπορεί να τροποποιηθεί για την κα-
λύτερη εκτέλεση του προγράμματος. 

7 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥ-
ΘΥΝΗΣΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ΝΑΙ 

8 
ΠΡΟΣΘΕΤΗΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥ-
ΧΗΜΑΤΟΣ Η΄ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ* 

ΝΑΙ με πρόβλεψη επιστροφής χρημάτων για λόγους ανωτέρας βί-
ας ήαιφνίδιας ασθένειας 
 



9 
ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ  

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥΤΑΞΙΔΙΟΥ 
(συμπερ. ΦΠΑ) 

 
ΝΑΙ 

10 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ 
ΜΑΘΗΤΗ (συμπερ. ΦΠΑ) 

ΝΑΙ 

11 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11:15 

 

12 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11:30 

 

Για την αξιολόγηση των ξενοδοχείων και των εστιατορίων θα ληφθούν υπόψη μεταξύ άλλων και οι κριτικές 
για τα αντίστοιχα ξενοδοχεία σε δημοφιλή ταξιδιωτικά site όπως π.χ. το TripAdvisor και το Booking.com 
καθώς και η χρονοαπόστασή τους από το κέντρο της πόλης και τους χώρους καθημερινής ξενάγησης. 
Για την αξιολόγηση της χρονοαπόστασης θα ληφθεί υπόψη η εκτίμηση των χαρτών της Google.  
 
Για  την  αξιολόγηση  των  λεωφορείων  θα  ληφθεί  υπόψη  και  η  ηλικία  τους βάσει  της  πρώτης κυκλο-
φορίας τους όπως αυτή αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του εκάστοτε λεωφορείου.  

Στην  προσφορά  να  αναγράφεται  σαφώς  η  διάρκεια  ισχύος  των  αναγραφομένων  τιμών  για  τα συγκε-
κριμένα ξενοδοχεία.  
 
Ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κριτήρια, συνεπώς θα συνυπολογιστούν τόσο η τιμή όσο 
και η ποιότητα των προσφερόμενων καταλυμάτων και υπηρεσιών.  
 
Το  Σχολείο  διατηρεί  το  Δικαίωμα  της  ακύρωσης  της  εκδρομής,  λόγω  μη  συμπλήρωσης  του  
απαιτούμενου  αριθμού  μαθητών  ή  άλλης  σοβαρής  αιτίας,  χωρίς  αποζημίωση  στο  Τουριστικό  
Γραφείο.  
 
Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κ. Μαρ-
γώνη Βαρβάρα στο  τηλέφωνο  του  σχολείου 2461022653  και  στο  email  του  σχολείου: mail@3lyk-
kozan.koz.sch.gr 

 
 Ο Διευθυντής 

 
 
 

                       Κεχαγιάς Χρήστος 
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