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Θζμα:  Πρόςκλθςθ  εκδιλωςθσ  ενδιαφζροντοσ  ταξιδιωτικϊν  γραφείων  για  πραγματοποί-
θςθ εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ Πολιτιςτικϊν Προγραμμάτων 

ςτθν Κριτθ  
 

Παρακαλοφμε,όςα ταξιδιωτικά γραφεία επικυμοφν, να εκδθλϊςουν ενδιαφζρον και 
να υποβάλλουν τισ προςφορζσ τουσ ςχετικά  με τθν εκπαιδευτικι επίςκεψθ  του χολεί-
ου μασ. 
Θ προςφορά κατατίκεται κλειςτή ςτο χολείο.  

 Με κάκε προςφορά κατατίκεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτιτωσ και Υπεφ-
θυνη Δήλωςη ότι διακζτει βεβαίωςη ςυνδρομήσ των νομίμων προχποθζςεων για τη λει-
τουργία τουριςτικοφ γραφείου,  θ  οποία βρίςκεται ςε ιςχφ. 

1 
ΧΟΛΕΙΟ 3ο ΓΕΛ Κοηάνθσ 

2 
ΠΡΟΟΡΛΜΟ/ΟΛ   - 
 ΘΜΕΡΟΜΘΝΛΑ 
ΑΝΑΧΩΡΘΘ ΚΑΛ 
ΕΠΛΣΡΟΦΙ 

 

Κριτθ  
Θ εκδρομι κα πραγματοποιθκεί από: 
ΑΝΑΧΩΡΘΘ :7ι 8 Απριλίου 2016 ζωσ 
ΕΠΛΣΡΟΦΘ:10 ι 11 Απριλίου 2016 
 
4 θμζρεσ (3 διανυκτερεφςεισ) 

3 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ 
ΑΡΛΚΜ.ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ 
(μακθτζσ / κακθγθτζσ) 

Μακθτζσ :55 (± 7) 
υνοδοί κακθγθτζσ: 4 
ΤΝΟΛΟ: 59(± 07) 

4 
ΜΕΣΑΦΟΡΛΚΟ/Α ΜΕΟ/Α- 
ΠΡΟΚΕΣΕ 
ΠΡΟΔΛΑΓΡΑΦΕ 

-Αεροπλάνο (Μετάβαςθ-επιςτροφι Κριτθ) 

Πολυτελζσκλιματιηόμενολεωφορείο (όχι διϊροφο) 
για τισ οδικζσ μετακινιςεισ (Κοηάνθ-Κεςςαλονίκθ-
Κοηάνθ και Κριτθ). 

Πρόβλεψθ 2ου Οδθγοφ  ϊςτε να μθν παρακωλφεται θ 
υλοποίθςθ του προγράμματοσ. 



5 ΚΑΣΘΓΟΡΛΑ 
ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ- 
ΠΡΟΚΕΣΕ 
ΠΡΟΔΛΑΓΡΑΦΕ 
(μονόκλινα/δίκλινα/τρίκλινα- 
πρωινό ι θμιδιατροφι) 
 

Να προβλεφκοφν τρεισ (3) διανυκτερεφςεισςτα Χανιά ςε ξενοδο-
χείο  4* ι 5*  με  θμιδιατροφι (πρωινό- δείπνο) 
Για τουσ κακθγθτζσ να προβλεφκοφν δίκλινα δωμάτια. Για τουσ 
μακθτζσ δίκλινα ι τρίκλινα ι τετράκλινα δωμάτια.  
Σο ξενοδοχείο να βρίςκεται ςε κοντινι απόςταςθ από το κζντρο 
τθσ πόλθσ.  
Για κάκε προτεινόμενο ξενοδοχείο να δίδεται ξεχωριςτι τιμι κα-
κϊσ 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 Σουρι-
ςτικϊν Γραφείων Μακεδονίασ-Κράκθσ, ςτθν προςφορά να ςυμπε-
ριλθφκοφν ζγγραφα που να αποδεικνφουν τθ διακεςιμότθτα των 
εν λόγω ξενοδοχείων για τισ θμερομθνίεσ τθσ εκδρομισ. 

6 ΛΟΛΠΕ ΤΠΘΡΕΛΕ 
(πρόγραμμα, 
παρακολοφκθςθ 
εκδθλϊςεων, επίςκεψθ 
χϊρων, γεφματα, κτλ.) 

 

1. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ, τουσ εκδρομείσ κα πρζπει 
να ςυνοδεφουν: 
α.  εκπρόςωποσ-αρχθγόσ του ταξιδιωτικοφ γραφείου 
β. ξεναγόσ του γραφείου  (όπου απαιτείται επίςθμθ ξενάγθςθ) 
 
2. Δωρεάν κάλυψθ για τουσ ςυνοδοφσ κακθγθτζσ. 
 
3. Δυνατότθτα ιατρικισ παρακολοφκθςθσ ςτθ διάκεςθ των μακθ-
τϊν, όταν αυτό απαιτθκεί, επί 24ϊρου βάςεωσ. 
 
4. τισ περιοχζσ επίςκεψθσ να προβλεφκοφν οι ςχετικζσ ξεναγι-
ςεισ  ςτο ιςτορικό κζντρο των πόλεων που κα επιςκεφκοφμε και 
ςτα αξιοκζατα όπωσ ορίηονται ςτο ενδεικτικό πρόγραμμα που α-
κολουκεί: 
Πζμπτθ ι Παραςκευι  7 ι 8-4-2016 
Αναχϊρθςθ από τθν Κοηάνθ και άφιξθ ςτο αεροδρόμιο τθσ Κεςςα-
λονίκθσ - Άφιξθ ςτθν Κριτθ τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Ξενάγθ-
ςθ ςτο Ενετικό Λιμάνι, ςτον Αιγυπτιακό Φάρο, ςτθν Δθμοτικι Αγο-
ρά Χανίων, ςτο Ρολόι του Κιπου. Βραδινό και νυχτερινι περιιγθ-
ςθ ςτθν Πόλθ των Χανίων. 
Παραςκευι  ι άββατο 8 ι 9-4-2016 
Αναχϊρθςθ το πρωί από το ξενοδοχείο για Φραγκοκάςτελλο (κο-
ντά ςτα φακιά). Επιςτροφι ςτα Χανιά επίςκεψθ ςτο πίτι του Βε-
νιηζλου και ςτουσ Σάφουσ των Βενιηζλων , ςτθΜονι Αγίου Φρα-
γκίςκου Φραγκιςκανϊν , ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο και βόλτα 
ςτθν παλιά πόλθ. 
άββατο ι Κυριακι 9 ι 10-4-2016 
Αναχϊρθςθ από το ξενοδοχείο για Μάταλα (ι Θράκλειο-
Cretaquarium-Κνωςόσ).Επιςτροφι ςτο Ρζκυμνο και ξενάγθςθ ςτθν 
Παλιά Πόλθ και το Ενετικό Κάςτρο του Ρεκφμνου. Επιςτροφι ςτα 
Χανιά, δείπνο και νυχτερινι ζξοδοσ. 
Κυριακι ι Δευτζρα 10 ι 11-4-2016 
Αναχϊρθςθ για Κεςςαλονίκθ από Χανιά ι Θράκλειο. Ανάλογα με 
τθν ϊρα τθσ πτιςθσ μποροφμε να επιςκεφτοφμε  κι άλλα ςθμεία 
ενδιαφζροντοσ ςτθν πόλθ των Χανίων κακϊσ και το χωριό ταυρόσ 
όπου γυρίςτθκε θ ταινία «Ηορμπάσ» .Άφιξθ ςτθν Κεςςαλονίκθ. 
Επιςτροφι ςτθν Κοηάνθ. 
Θ ςειρά των περιθγιςεων να μπορεί να τροποποιθκεί για τθν κα-
λφτερθ εκτζλεςθ του προγράμματοσ. 

7 
ΤΠΟΧΡΕΩΣΛΚΘΑΦΑΛΛΘ ΕΤ-
ΚΤΝΘΔΛΟΡΓΑΝΩΣΘ ΝΑΛ 



8 
ΠΡΟΚΕΣΘΠΡΟΑΛΡΕΣΛΚΘ 
ΑΦΑΛΛΘ ΚΑΛΤΨΘ 
ΕΞΟΔΩΝ Ε ΠΕΡΛΠΣΩΘ ΑΣΤ-
ΧΘΜΑΣΟ ΘϋΑΚΕΝΕΛΑ* 

ΝΑΛ με πρόβλεψθ επιςτροφισ χρθμάτων για λόγουσ ανωτζρασ βί-
ασ ιαιφνίδιασ αςκζνειασ 
 

9 
ΣΕΛΛΚΘ ΤΝΟΛΛΚΘ ΣΛΜΘ  

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΤΣΑΞΛΔΛΟΤ 
(ςυμπερ. ΦΠΑ) 

 
ΝΑΛ 

10 
ΕΠΛΒΑΡΤΝΘ ΑΝΑ 
ΜΑΚΘΣΘ (ςυμπερ. ΦΠΑ) 

ΝΑΛ 

11 
ΚΑΣΑΛΘΚΣΛΚΘ 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΛΑ ΚΑΛ ΩΡΑ 
ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Σετάρτθ 20 Ιανουαρίου 2016 και ϊρα 11:15 

 

12 
ΘΜΕΡΟΜΘΝΛΑ ΚΑΛ ΩΡΑ 
ΑΝΟΛΓΜΑΣΟ 
ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Σετάρτθ 20 Ιανουαρίου 2016 και ϊρα 11:30 

 

Για τθν αξιολόγθςθ των ξενοδοχείων και των εςτιατορίων κα λθφκοφν υπόψθ μεταξφ άλλων και οι κριτικζσ 
για τα αντίςτοιχα ξενοδοχεία ςε δθμοφιλι ταξιδιωτικά site 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 κυκλο-
φορίασ τουσ όπωσ αυτι αναγράφεται ςτθν άδεια κυκλοφορίασ του εκάςτοτε λεωφορείου.  

τθν  προςφορά  να  αναγράφεται  ςαφϊσ  θ  διάρκεια  ιςχφοσ  των  αναγραφομζνων  τιμϊν  για  τα ςυγκε-
κριμζνα ξενοδοχεία.  
 
Ο διαγωνιςμόσ είναι μειοδοτικόσ με ποιοτικά κριτιρια, ςυνεπϊσ κα ςυνυπολογιςτοφν τόςο θ τιμι όςο 
και θ ποιότθτα των προςφερόμενων καταλυμάτων και υπθρεςιϊν.  
 
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 διευκρινιςεισ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επικοινωνοφν με τθν 
κ.ΒλάχουΚρφςτα ι τθν Παγκάκου Άννα ςτο  τθλζφωνο  του  ςχολείου 2461022653  και  ςτο  email  του  ςχο-
λείου: mail@3lyk-kozan.koz.sch.gr 

 
 Ο Διευκυντισ 

 
 
 

                 Δοφμασ Μιχαιλ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mail@3lyk-kozan.koz.sch.gr


ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

Σο τουριςτικό γραφείο  
Επωνυμία  : ……………………………………………………………………………………………………… 
Διεφκυνςθ.: …………………………………………………………………………………………………….. 
τοιχεία επικοινωνίασ:………………………………………………………………………………………. 

 
προςφζρει τα παρακάτω για τθν οργάνωςθ τθσ  
4ιμερθσ εκδρομισ του 3ου ΓΕΛ Κοηάνθσ ςτθν Κριτθ:  

 
 
Αναχϊρθςθ από Κοηάνθ για αεροδρόμιο Θεςςαλονίκθσ-αεροπορικι μετάβαςθ ςτα Χανιά: 
_____________________  (θμ/νία και ϊρα)  
 
Επιςτροφι από Χανιά για Κοηάνθ: __________________ (θμ/νία και ϊρα)  
 
Ξενοδοχεία ςτα Χανιά:  

Επωνυμία Σθλζφωνο E-mail Ιςτοςελίδα 

    

    

    

    

 
υνολικό κόςτοσ εκδρομισ (με ΦΠΑ)  

Ξενοδοχείο  υνολικό κόςτοσ με 
ΦΠΑ 

  

  

  

  

 
Κόςτοσ εκδρομισ ανά μακθτι  (με ΦΠΑ)  

Ξενοδοχείο  υνολικό κόςτοσ με 
ΦΠΑ 

  

  

  

  

 
Επιπλζον προςφορζσ από το Σουριςτικό Γραφείο:  

 
 

 
         

 
        Για το τουριςτικό γραφείο 

 
 
 

        φραγίδα και υπογραφι υπευκφνου  


