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Κζμα: Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίθςθ ςχολικισ
εκδρομισ στην Ιταλία (Βενετία- Φλωρεντία- Ρώμη)
ο

Σο 3 ΓΕ.Λ. Κοηάνθσ διοργανϊνει πολυιμερθ εκπαιδευτικι εκδρομι τθσ Γϋ Λυκείου ςτθν Λταλία, με βάςθ τθν
Εγκφκλιο 33120/ΓΔ4/6 Μαρτίου 2017/ΦΕΚ 681, τ. Βϋ, και καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ (ταξιδιωτικά και
τουριςτικά γραφεία), που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία επιλογισ, να υποβάλουν τθν
προςφορά τουσ.
Οι φάκελοι των προςφορϊν κα κατατεκοφν ιδιοχείρωσ (αυτοπροςϊπωσ ι courier) κλειςτοί ςτο γραφείο του
διευκυντι του 3ου ΓΕ.Λ. Κοηάνθσ και κα ανοιχτοφν ςτο γραφείο του Διευκυντι παρουςία όλων των
ενδιαφερομζνων.
Με κάκε προςφορά κατατίκεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτιτωσ και Τπεφκυνθ Διλωςθ ότι
διακζτει, βεβαίωςθ ςυνδρομισ των νομίμων προχποκζςεων για τθ λειτουργία τουριςτικοφ γραφείου, θ
οποία βρίςκεται ςε ιςχφ.
ο
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ΧΟΛΕΙΟ

3 ΓΕ.Λ. Κοηάνθσ
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ΠΡΟΟΡΛΜΟ/ΟΛ ΘΜΕΡΟΜΘΝΛΑ
ΑΝΑΧΩΡΘΘ ΚΑΛ
ΕΠΛΣΡΟΦΙ

Βενετία, Φλωρεντία, Ρϊμθ
Θ εκδρομι κα πρζπει να πραγματοποιθκεί κατά το χρονικό διάςτθμα:
από 3 ζωσ 12 Μαρτίου 2020. Κα είναι πολυιμερθ ςυνολικισ διάρκειασ
7 θμερϊν. Σο πρακτορείο μπορεί να προτείνει τισ ακριβείσ θμερομθνίεσ
αναχϊρθςθσ κι επιςτροφισ ςτο ανωτζρω διάςτθμα, προκειμζνου να
επιτφχει τισ χαμθλότερεσ τιμζσ διαμονισ και τα χαμθλότερα ναφλα.
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ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΛΚΜ. Μακθτζσ: 117 (±3)
ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ (μακθτζσ υνοδοί κακθγθτζσ: 7
/ κακθγθτζσ)
φνολο: 124 (±3)
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ΜΕΣΑΦΟΡΛΚΟ/Α ΜΕΟ/Α – Λδιόκτθτα, πολυτελι λεωφορεία για τισ οδικζσ μετακινιςεισ. Aεροπλάνο
ΠΡΟΚΕΣΕ ΠΡΟΔΛΑΓΡΑΦΕ για τθ μετάβαςθ και επιςτροφι με πλοίο ι καράβι για τθ μετάβαςθ και
επιςτροφι με αεροπλάνο.
Σα λεωφορεία δεν πρζπει να είναι διϊροφα.

1

Για τουσ μακθτζσ να προβλεφκοφν τετράκλινεσ καμπίνεσ και για τουσ
κακθγθτζσ δίκλινεσ.
5

ΚΑΣΘΓΟΡΛΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ- Να προβλεφκοφν δφο (2) διανυκτερεφςεισ ςτθ Φλωρεντία , τρεισ (3)
ΠΡΟΚΕΣΕ ΠΡΟΔΛΑΓΡΑΦΕ διανυκτερεφςεισ ςτθ Ρϊμθ και μία (1) εν πλω.
(μονόκλινα/δίκλινα/τρίκλινα
-πρωινό ή ημιδιατροφή)
Σα ξενοδοχεία να είναι 4 αςτζρων κατά προτίμθςθ, με θμιδιατροφι (να
προβλεφκοφν τρία δείπνα ςτα ξενοδοχεία, όπωσ ορίηονται ςτο
ενδεικτικό πρόγραμμα που ακολουκεί). Σο πρωινό να είναι μπουφζσ
αμερικανικοφ τφπου.
Για τουσ κακθγθτζσ να προβλεφκοφν μονόκλινα δωμάτια. Για τουσ
μακθτζσ δίκλινα ι τρίκλινα. Σα ξενοδοχεία πρζπει να βρίςκονται εντόσ ι
κοντά ςτο κζντρο τθσ αντίςτοιχθσ πόλθσ.
Για κάκε προτεινόμενο ξενοδοχείο να δίδεται ξεχωριςτι τιμι κακϊσ και
τα πλιρθ ςτοιχεία επικοινωνίασ με το ξενοδοχείο, όπωσ και θ επίςθμθ
ιςτοςελίδα του ςτο Διαδίκτυο.
φμφωνα με τισ πάγιεσ οδθγίεσ τθσ HATTA και τθσ Ζνωςθσ Σουριςτικϊν
Γραφείων Μακεδονίασ-Κράκθσ, ςτθν προςφορά να ςυμπεριλθφκοφν
ζγγραφα που να αποδεικνφουν τθ διακεςιμότθτα των εν λόγω
ξενοδοχείων για τισ θμερομθνίεσ τθσ εκδρομισ.
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ΛΟΛΠΕ ΤΠΘΡΕΛΕ
(πρόγραμμα,
παρακολοφκθςθ
εκδθλϊςεων, επίςκεψθ
χϊρων, γεφματα, κτλ.)

Δωρεάν μετακίνθςθ, διαμονι και ςίτιςθ για τουσ ςυνοδοφσ κακθγθτζσ.
Παροχι τεςςάρων (4) ςυμμετοχϊν χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ για
οικονομικά αδφνατουσ μακθτζσ.
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ, τουσ εκδρομείσ κα πρζπει να
ςυνοδεφει εκπρόςωποσ του ταξιδιωτικοφ γραφείου, ενϊ για κάκε
λεωφορείο/γκρουπ κα πρζπει να υπάρχει ξεχωριςτόσ ξεναγόσ του
γραφείου που μιλάει Λταλικά.
ε κάκε πόλθ να προβλεφκεί ξενάγθςθ/περιιγθςθ ςτο ιςτορικό τθσ
κζντρο. Επιπλζον, να αναγράφεται το κόςτοσ τοπικϊν &
πιςτοποιθμζνων ξεναγϊν για τρία γκρουπ, ςτθν περίπτωςθ που το
ςχολείο κλείςει επιςκζψεισ ςε μουςεία ι αρχαιολογικοφσ χϊρουσ.
Ακολουκεί ενδεικτικό πρόγραμμα:
A΄ ΕΝΑΡΙΟ
θ

1 θμζρα: Αναχϊρθςθ από Κοηάνθ για Κεςςαλονίκθ και με πρωινι
πτιςθ αναχϊρθςθ για Βενετία. Άφιξθ ςτθ Βενετία και επίςκεψθ ςτθν
περιοχι Καςτζλλο, όπου βρίςκεται θ Ορκόδοξθ Εκκλθςία του Αγίου
Γεωργίου. Επίςκεψθ ςτθ Γζφυρα των Αναςτεναγμϊν, το παλάτι των
Δόγθδων, τον Πφργο του Ρολογιοφ και τθν πλατεία του Αγίου Μάρκου.
Ακολουκεί περιιγθςθ ςτο Canal Grande και ςτθ Γζφυρα Ριάλτο (Ponte
di Rialto). Ελεφκεροσ χρόνοσ ςτθν πόλθ. Αναχϊρθςθ αργά το απόγευμα
για τθ Φλωρεντία. Άφιξθ και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Νυχτερινι
περιιγθςθ ςτθν πόλθ. Διανυκτέρευση.
θ

2 θμζρα: Πρωινό ςτο ξενοδοχείο και αναχϊρθςθ για τθν Πίηα.
Επίςκεψθ και ξενάγθςθ ςτθν Piazza dei Miracoli. Ελεφκεροσ χρόνοσ και
ςτθ ςυνζχεια αναχϊρθςθ για τθ Φλωρεντία. Επίςκεψθ ςτα: Basilica di
Santa Maria del Fiore (Duomo), το Βαπτιςτιριο, Piazza della Repubblica,
Piazza Santa Croce, Basilica di Santa Croce. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο
για δείπνο. Νυχτερινι περιιγθςθ ςτθν πόλθ. Διανυκτέρευση.
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θ

3 θμζρα: Πρωινό ςτο ξενοδοχείo και ξενάγθςθ ςτο ιςτορικό κζντρο
τθσ Φλωρεντίασ: Piazza della Signoria, Palazo Vecchio, Galleria degli
Uffizi, Ponte Vecchio, Galleria dell’ Accademia, Piazza Pitti, Palazzo Pitti.
Ελεφκεροσ χρόνοσ και περιιγθςθ ςτο κζντρο τθσ Φλωρεντίασ.
Αναχϊρθςθ για ιζνα. Ξενάγθςθ ςτθν Piazza Del Cambo. Ελεφκεροσ
χρόνοσ και αργά το απόγευμα αναχϊρθςθ για τθ Ρϊμθ. Σακτοποίθςθ
ςτο ξενοδοχείο. Νυχτερινι περιιγθςθ ςτθν πόλθ. Διανυκτέρευση.
θ
4 θμζρα: Πρωινό ςτο ξενοδοχείο και επίςκεψθ ςτο Βατικανό.
Οργανωμζνθ ξενάγθςθ ςτα Μουςεία του Βατικανοφ και ςτον Ναό του
Αγίου Πζτρου. Περιιγθςθ ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ πόλθσ. Επιςτροφι
ςτο ξενοδοχείο για δείπνο και ξεκοφραςθ. Νυχτερινι περιιγθςθ-βόλτα
ςτο Trastevere. Διανυκτέρευση.
5 θμζρα: Πρωινό ςτο ξενοδοχείο. Επίςκεψθ και ξενάγθςθ ςτο
Κολοςςαίο, Palatino Foro Romano, Campidoglio, Musei Capitolini,
Complesso del Vittoriano, Piazza Venezia. Ελεφκεροσ χρόνοσ και
ςυνζχεια περιιγθςθ ςτθν Piazza di Spagna, τθ Fontana di Trevi και ςτο
Pantheon. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο για δείπνο και ξεκοφραςθ.
Βραδινι ζξοδοσ ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ πόλθσ. Διανυκτέρευση.
θ

θ

6 θμζρα : Πρωινό ςτο ξενοδοχείο και περιιγθςθ ςτα αξιοκζατα τθσ
πόλθσ. Ελεφκεροσ χρόνοσ για ξεκοφραςθ και φαγθτό. Αναχϊρθςθ από
τθ Ρϊμθ για Ανκόνα. Κατά τισ απογευματινζσ ϊρεσ απόπλουσ για
Θγουμενίτςα. Διανυκτέρευση εν πλω.
θ

7 θμζρα: Άφιξθ ςτθν Θγουμενίτςα και αναχϊρθςθ για Κοηάνθ.
Κάνοντασ τισ απαραίτθτεσ ςτάςεισ για φαγθτό και ξεκοφραςθ, άφιξθ
ςτθν Κοηάνθ.
Σζλοσ εκδρομισ
Β΄ ΕΝΑΡΙΟ
θ

1 θμζρα: Αναχϊρθςθ το πρωί από Κοηάνθ για Θγουμενίτςα και με
πρωινό δρομολόγιο αναχϊρθςθ για Βενετία με καράβι. Διανυκτζρευςθ
εν πλω.
θ
2 θμζρα: Άφιξθ ςτθ Βενετία και επίςκεψθ ςτθν περιοχι Καςτζλλο,
όπου βρίςκεται θ Ορκόδοξθ Εκκλθςία του Αγίου Γεωργίου. Επίςκεψθ
ςτθ Γζφυρα των Αναςτεναγμϊν, το παλάτι των Δόγθδων, τον Πφργο του
Ρολογιοφ και τθν πλατεία του Αγίου Μάρκου. Ακολουκεί περιιγθςθ
ςτο Canal Grande και ςτθ Γζφυρα Ριάλτο (Ponte di Rialto). Ελεφκεροσ
χρόνοσ ςτθν πόλθ. Αναχϊρθςθ αργά το απόγευμα για τθ Φλωρεντία.
Άφιξθ και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Νυχτερινι περιιγθςθ ςτθν
πόλθ. Διανυκτζρευςθ.
θ

3 θμζρα: Πρωινό ςτο ξενοδοχείο και αναχϊρθςθ για τθν Πίηα.
Επίςκεψθ και ξενάγθςθ ςτθν Piazza dei Miracoli. Ελεφκεροσ χρόνοσ και
ςτθ ςυνζχεια αναχϊρθςθ για τθ Φλωρεντία. Επίςκεψθ ςτα: Basilica di
Santa Maria del Fiore (Duomo), το Βαπτιςτιριο, Piazza della Repubblica,
Piazza Santa Croce, Basilica di Santa Croce. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο
για δείπνο. Νυχτερινι περιιγθςθ ςτθν πόλθ. Διανυκτέρευση.
θ

4 θμζρα: Πρωινό ςτο ξενοδοχείo και ξενάγθςθ ςτο ιςτορικό κζντρο
τθσ Φλωρεντίασ: Piazza della Signoria, Palazo Vecchio, Galleria degli
Uffizi, Ponte Vecchio, Galleria dell’ Accademia, Piazza Pitti, Palazzo Pitti.
Ελεφκεροσ χρόνοσ και περιιγθςθ ςτο κζντρο τθσ Φλωρεντίασ.
Αναχϊρθςθ για ιζνα. Ξενάγθςθ ςτθν Piazza Del Cambo. Ελεφκεροσ
χρόνοσ και αργά το απόγευμα αναχϊρθςθ για τθ Ρϊμθ. Σακτοποίθςθ
ςτο ξενοδοχείο. Νυχτερινι περιιγθςθ ςτθν πόλθ. Διανυκτέρευση.
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5θ θμζρα: Πρωινό ςτο ξενοδοχείο και επίςκεψθ ςτο Βατικανό.
Οργανωμζνθ ξενάγθςθ ςτα Μουςεία του Βατικανοφ και ςτον Ναό του
Αγίου Πζτρου. Περιιγθςθ ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ πόλθσ. Επιςτροφι
ςτο ξενοδοχείο για δείπνο και ξεκοφραςθ. Νυχτερινι περιιγθςθ-βόλτα
ςτο Trastevere. Διανυκτέρευση.
6θ θμζρα: Πρωινό ςτο ξενοδοχείο. Επίςκεψθ και ξενάγθςθ ςτο
Κολοςςαίο, Palatino Foro Romano, Campidoglio, Musei Capitolini,
Complesso del Vittoriano, Piazza Venezia. Ελεφκεροσ χρόνοσ και
ςυνζχεια περιιγθςθ ςτθν Piazza di Spagna, τθ Fontana di Trevi και ςτο
Pantheon. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο για δείπνο και ξεκοφραςθ.
Βραδινι ζξοδοσ ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ πόλθσ. Διανυκτέρευση.
7θ θμζρα : Πρωινό ςτο ξενοδοχείο και περιιγθςθ ςτα αξιοκζατα τθσ
πόλθσ. Ελεφκεροσ χρόνοσ για ξεκοφραςθ και φαγθτό. Αναχϊρθςθ από
το αεροδρόμιο τθσ Ρϊμθσ, μετά το μεςθμζρι κατά προτίμθςθ, για
Κεςςαλονίκθ. Άφιξθ ςτθ Κεςςαλονίκθ και αναχϊρθςθ για Κοηάνθ.
Κάνοντασ τισ απαραίτθτεσ ςτάςεισ για ξεκοφραςθ, άφιξθ ςτθν Κοηάνθ.
Σζλοσ εκδρομισ
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ΤΠΟΧΡΕΩΣΛΚΘ ΑΦΑΛΛΘ
ΕΤΚΤΝΘ ΔΛΟΡΓΑΝΩΣΘ
(μόνο εάν πρόκειται για
πολυήμερη εκδρομή)

ΝΑΛ
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ΠΡΟΚΕΣΘ ΠΡΟΑΛΡΕΣΛΚΘ
ΑΦΑΛΛΘ ΚΑΛΤΨΘ
ΕΞΟΔΩΝ Ε ΠΕΡΛΠΣΩΘ
ΑΣΤΧΘΜΑΣΟ Θϋ ΑΚΕΝΕΛΑ
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ΣΕΛΛΚΘ ΤΝΟΛΛΚΘ ΣΛΜΘ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΤ ΣΑΞΛΔΛΟΤ
(ςυμπερ. ΦΠΑ)

ΝΑΛ
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ΕΠΛΒΑΡΤΝΘ ΑΝΑ ΜΑΚΘΣΘ
(ςυμπερ. ΦΠΑ)

ΝΑΛ
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ΚΑΣΑΛΘΚΣΛΚΘ
ΘΜΕΡΟΜΘΝΛΑ ΚΑΛ ΩΡΑ
ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΑ

Σρίτθ, 10 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11:30

12

ΘΜΕΡΟΜΘΝΛΑ ΚΑΛ ΩΡΑ
ΑΝΟΛΓΜΑΣΟ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

Σρίτθ, 10 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11:45

ΝΑΛ με πρόβλεψθ επιςτροφισ χρθμάτων για λόγουσ ανωτζρασ βίασ ι
αιφνίδιασ αςκζνειασ

Για τθν αξιολόγθςθ των ξενοδοχείων και των εςτιατορίων, κα λθφκοφν υπόψθ μεταξφ άλλων και οι κριτικζσ
για τα αντίςτοιχα ξενοδοχεία ςε δθμοφιλι ταξιδιωτικά sites όπωσ π.χ. το TripAdvisor και το Booking.com
κακϊσ και θ χρονοαπόςταςι τουσ από το κζντρο τθσ πόλθσ και τουσ χϊρουσ κακθμερινισ ξενάγθςθσ. Για
τθν αξιολόγθςθ τθσ χρονοαπόςταςθσ κα λθφκεί υπόψθ θ εκτίμθςθ των χαρτϊν τθσ Google.
Για τθν αξιολόγθςθ των λεωφορείων κα λθφκεί υπόψθ και θ θλικία τουσ βάςει τθσ πρϊτθσ
κυκλοφορίασ τουσ, όπωσ αυτι αναγράφεται ςτθν άδεια κυκλοφορίασ του εκάςτοτε λεωφορείου.
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Μαηί με τθν προςφορά, κάκε τουριςτικό γραφείο κα πρζπει να κατακζςει :
α) υπεφκυνθ διλωςθ ότι διακζτει ειδικό ςιμα λειτουργίασ που βρίςκεται ςε ιςχφ και ςυμβόλαιο αςτικισ
ευκφνθσ του τουριςτικοφ γραφείου
β) ζγγραφα (αντίγραφα e-mail ι fax) που να πιςτοποιοφν τθν φπαρξθ διακεςιμότθτασ των δωματίων ςτα
ξενοδοχεία, κακϊσ και των αεροπορικϊν - ακτοπλοϊκϊν ειςιτθρίων για τισ θμερομθνίεσ τθσ εκδρομισ και τον
ςυνολικό αρικμό των εκδρομζων
γ) αςφάλεια ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ μακθτϊν και κακθγθτϊν ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ
Οι εκδρομείσ δεν κα ςυμμετζχουν ςε διόδια και λοιποφσ φόρουσ οφτε κα επιβαρυνκοφν από διαφορζσ που κα
προκφψουν ςτο μζλλον ςε περίπτωςθ ανατίμθςθσ των ειςιτθρίων.
τθν προςφορά να αναγράφεται ςαφϊσ θ διάρκεια ιςχφοσ των αναγραφομζνων τιμϊν για τα
ςυγκεκριμζνα ξενοδοχεία.
Σο γραφείο κα εκδϊςει αποδείξεισ για φορολογικι χριςθ ςτον κάκε μακθτι/τρια ξεχωριςτά.
Ο διαγωνιςμόσ είναι μειοδοτικόσ με ποιοτικά κριτιρια, ςυνεπϊσ κα ςυνυπολογιςτοφν τόςο θ τιμι, όςο και
θ ποιότθτα των προςφερόμενων καταλυμάτων και υπθρεςιϊν.
Θ κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ κα γίνει μετά από ομόφωνθ απόφαςθ του Διευκυντι του 3ου ΓΕ.Λ.
Κοηάνθσ, των ςυνοδϊν κακθγθτϊν και εκπροςϊπων των μακθτϊν.
Οποιαδιποτε μθ εκτελεςτζα υποχρζωςθ από το τουριςτικό γραφείο κα παρακρατθκεί από το ποςό τθσ
εξόφλθςθσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκδρομισ.
Σο χολείο διατθρεί το δικαίωμα τθσ ακφρωςθσ τθσ εκδρομισ, λόγω μθ ςυμπλιρωςθσ του
απαιτοφμενου αρικμοφ μακθτϊν ι άλλθσ ςοβαρισ αιτίασ, χωρίσ αποηθμίωςθ ςτο Σουριςτικό Γραφείο.
Για περαιτζρω πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επικοινωνοφν με τον κ.
Παντελίδθ Παντελι ςτο τθλζφωνο του ςχολείου 2461022653 και ςτο email του ςχολείου: mail@3lykkozan.koz.sch.gr

Ο Δ/ντισ του χολείου
Κεχαγιάσ Χριςτοσ
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