
 

 

Θζμα: Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ταξιδιωτικών γραφείων για 

πραγματοποίθςθ ςχολικισ εκδρομισ με προοριςμό τθ Ρώμθ. 

Παρακαλοφμε όςα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμοφν να εκδηλώςουν ενδιαφζρον και να 
υποβάλλουν τισ προςφορζσ τουσ ςχετικά  με την εκδρομή του Σχολείου μασ. 
Η προςφορά κατατίθεται κλειςτι ςτο Σχολείο. 
 
Με κάθε προςφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτωσ και Τπεφκυνθ 
Διλωςθ ότι διαθζτει, βεβαίωςθ ςυνδρομισ των νομίμων προχποκζςεων για τθ 
λειτουργία τουριςτικοφ γραφείου,  η  οποία βρίςκεται ςε ιςχφ.  
 

 

1 ΣΧΟΛΕΙΟ 3
ν
 ΓΔΛ Κνδάλεο 

2 ΠΡΟΟΡΙΜΟ/ΟΙ  -  

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΥΧΡΗΗ ΚΑΙ 

ΔΠΙΣΡΟΦΉ 

Ρψκε. Η εθδξνκή ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ην δηάζηεκα απφ 

01/03/2017 έσο 02/04/2017. Θα είλαη πνιπήκεξε ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 4 

εκεξψλ (δχν κέξεο εξγάζηκεο θαη αββαηνθχξηαθν). Σν πξαθηνξείν 

κπνξεί λα πξνηείλεη ηηο αθξηβείο εκεξνκελίεο αλαρψξεζεο θη επηζηξνθήο 

ζην αλσηέξσ δηάζηεκα, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο 

δηακνλήο θαη ηα ρακειφηεξα λαχια. 

3 ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ 

ΑΡΙΘΜ. 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΧΝ 

(καζεηέο / θαζεγεηέο) 

23 καζεηέο θαη 3 θαζεγεηέο. 

4 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΔΟ/Α 

– ΠΡΟΘΔΣΔ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

Πνιπηειέο ιεσθνξείν γηα ηηο νδηθέο κεηαθηλήζεηο. Αεξνπιάλν γηα ηε 

κεηάβαζε θαη γηα ηελ επηζηξνθή.  

5 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ- 

ΠΡΟΘΔΣΔ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

(μονόκλινα/δίκλινα/τρίκλινα-

πρωινό) 

Να πξνβιεθζνχλ  ηξείο (3) δηαλπθηεξεχζεηο ζηε Ρψκε. Σα μελνδνρεία λα 

είλαη 3 ή 4 αζηέξσλ κε εκηδηαηξνθή. Σν πξσηλφ λα είλαη εληφο ηνπ 

μελνδνρείνπ, ζε πιήξε κπνπθέ, απεξηφξηζηεο πνζφηεηαο. Σν δείπλν λα 

είλαη εληφο ηνπ μελνδνρείνπ, ζε πιήξε κπνπθέ, απεξηφξηζηεο πνζφηεηαο.  

Γηα ηνπο θαζεγεηέο λα πξνβιεθζνχλ κνλφθιηλα δσκάηηα. Γηα ηνπο 

καζεηέο δίθιηλα ή ηξίθιηλα ή ηεηξάθιηλα. Σα μελνδνρεία πξέπεη λα 

βξίζθνληαη ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ην θέληξν ηεο πφιεο. 

 

Γηα θάζε πξνηεηλφκελν μελνδνρείν λα δίδεηαη μερσξηζηή ηηκή θαζψο θαη 
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ηα πιήξε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ην μελνδνρείν φπσο θαη ε επίζεκε 

ηζηνζειίδα ηνπ ζην Γηαδίθηπν. 

 

χκθσλα κε ηηο πάγηεο νδεγίεο ηεο HATTA θαη ηεο Έλσζεο 

Σνπξηζηηθψλ Γξαθείσλ Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, ζηελ πξνζθνξά λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ έγγξαθα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ελ 

ιφγσ μελνδνρείσλ γηα ηηο εκεξνκελίεο ηεο εθδξνκήο. 

6 ΛΟΙΠΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 

(πξφγξακκα,  

παξαθνινχζεζε 

εθδειψζεσλ, επίζθεςε 

ρψξσλ, γεχκαηα, θηι.) 

Γσξεάλ θάιπςε γηα ηνπο ζπλνδνχο θαζεγεηέο. 

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο ηνπο εθδξνκείο ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεχεη μελαγφο ηνπ ηαμηδησηηθνχ γξαθείνπ ν νπνίνο λα κηιάεη 

ηηαιηθά. 

Αζθάιεηα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ. 

Παξάδνζε πκβνιαίνπ αζηηθήο επζχλεο Σνπξηζηηθνχ γξαθείνπ ζηελ 

πξνζθνξά. 

Σν πξαθηνξείν νθείιεη λα πξνηείλεη εζηηαηφξηα γηα κεζεκεξηαλφ θαη 

θαηαζηήκαηα γηα βξαδηλή έμνδν, ηθαλά λα εμππεξεηήζνπλ ην ζχλνιν ησλ 

εθδξνκέσλ, κε πξνθαζνξηζκέλν κελνχ θαη θφζηνο αλά άηνκν, ζην 

ηζηνξηθφ θέληξν ηεο πφιεο  φπνπ ζα θηλνχληαη νη εθδξνκείο. 

Όινη νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη ηνπ μελνδνρείνπ λα είλαη ζηελ δηάζεζε ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία θαηά ηελ δηακνλή καο. Σν μελνδνρείν λα πιεξνί 

φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ζσζηή δηακνλή καο. 

(ζέξκαλζε, δεζηφ λεξφ, θιπ.). 

Ηκηδηαηξνθή (πξσηλφ ζπλ έλα γεχκα). 

Πξνζθνξά  αεξνπνξηθψλ  εηζηηεξίσλ  ζε  πεξίπησζε  έθηαθηεο  αλάγθεο  καζεηψλ  ή 

θαζεγεηψλ. 

Σν   ρνιείν  δηαηεξεί  ην   δηθαίσκα   γηα  νπνηαδήπνηε   γξαπηή  δηεπθξίληζε   

ζρεηηθά   κε   ηελ εθδξνκή απφ ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία πνπ ζα εθδειψζνπλ 

ελδηαθέξνλ. 

 

Αθνινπζεί ελδεηθηηθφ πξφγξακκα :  

1
η
 ημέρα 

Πξσί: άθημε ζηε Ρψκε – Σαθηνπνίεζε ζην Ξελνδνρείν 

Μεζεκέξη: Πεξηήγεζε κε ιεσθνξείν ζηελ πφιε. 

Απφγεπκα: επηζηξνθή ζην μελνδνρείν 

Βξάδπ:  

2
η
 ημέρα 

Πξσί: Πξσηλφ ζην μελνδνρείν 

Καηαθφκβεο Αγίνπ Καιιίζηνπ – Γνκεηίιιαο – Καηαθφκβεο Α. 

εβαζηηαλνχ 

Μεζεκέξη: γεχκα 

Απφγεπκα: Κνινζζαίν –Ρσκατθή αγνξά -  Καπηηψιην – Παιάηζν 

ελαηφξην -Μέγαξν Πάλζεν 

Βξάδπ:  Φνληάλα ληη Σξέβη – Γείπλν – επηζηξνθή ζην μελνδνρείν 

3
η
 ημέρα 

Πξσί: Πξσηλφ ζην μελνδνρείν 

Πφιε ηνπ Βαηηθαλνχ – Βαζηιηθή Αγίνπ Πέηξνπ – Καπέια ημηίλα 

Μεζεκέξη: γεχκα 

Απφγεπκα: Πηάηζα ληη πάληα ή Πηάηζα Ναβφλα 

Βξάδπ:  Γείπλν – επηζηξνθή ζην μελνδνρείν 

4
η
 ημέρα 

Πξσί: Πξσηλφ  

Μεζεκέξη:Tivoli, Villa d’ Este  

Απφγεπκα: Αλαρψξεζε γηα Διιάδα 

7 ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ ΔΤΘΤΝΗ 

ΓΙΟΡΓΑΝΧΣΗ (μόνο εάν 

πρόκειται για πολυήμερη 

εκδρομή) 

ΝΑΙ 



8 ΠΡΟΘΔΣΗ 

ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΛΤΦΗ 

ΔΞΟΓΧΝ Δ ΠΔΡΙΠΣΧΗ 

ΑΣΤΥΗΜΑΣΟ Η΄ 

ΑΘΔΝΔΙΑ*  

ΝΑΙ κε πξφβιεςε επηζηξνθήο ρξεκάησλ γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο ή 

αηθλίδηαο αζζέλεηαο 

9 ΣΔΛΙΚΗ ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΣΙΜΗ ΟΡΓΑΝΧΜΔΝΟΤ 

ΣΑΞΙΓΙΟΤ (ζπκπεξ. ΦΠΑ) 

ΝΑΙ 

10 ΔΠΙΒΑΡΤΝΗ ΑΝΑ 

ΜΑΘΗΣΗ (ζπκπεξ. ΦΠΑ) 

ΝΑΙ  

11 ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΑ  

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Πέμπτη 29 Δεκεμβρίοσ 2016 και ώρα από 11:00  έως  

13:00 

12 ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΑ 

ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

Πέμπτη 29 Δεκεμβρίοσ 2016 και ώρα 13:00 

 

        

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ μελνδνρείσλ θαη ησλ εζηηαηνξίσλ ζα ιεθζνχλ ππφςε κεηαμχ άιισλ 

θαη νη θξηηηθέο γηα ηα αληίζηνηρα μελνδνρεία ζε δεκνθηιή ηαμηδησηηθά site φπσο π.ρ. ην 

TripAdvisor θαη ην Booking.com θαζψο θαη ε ρξνλναπφζηαζή ηνπο απφ ην θέληξν ηεο πφιεο 

θαη ηνπο ρψξνπο θαζεκεξηλήο μελάγεζεο. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ρξνλναπφζηαζεο ζα 

ιεθζεί ππφςε ε εθηίκεζε ησλ ραξηψλ ηεο Google. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ιεσθνξείνπ ζα ιεθζεί ππφςε θαη ε ειηθία ηνπ βάζεη ηεο πξψηεο 

θπθινθνξίαο ηνπ φπσο απηή αλαγξάθεηαη ζηελ άδεηα θπθινθνξίαο. 

ηελ πξνζθνξά λα αλαγξάθεηαη ζαθψο ε δηάξθεηα ηζρχνο ησλ αλαγξαθνκέλσλ ηηκψλ γηα ηα 

ζπγθεθξηκέλα μελνδνρεία.  

Ο δηαγσληζκφο είλαη κεηνδνηηθφο κε πνηνηηθά θξηηήξηα, ζπλεπψο ζα ζπλππνινγηζηνχλ ηφζν ε 

ηηκή φζν θαη ε πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ θαηαιπκάησλ θαη ππεξεζηψλ. 

Σν ρνιείν δηαηεξεί ην Γηθαίσκα ηεο αθχξσζεο ηεο εθδξνκήο, ιφγσ κε ζπκπιήξσζεο ηνπ 

απαηηνχκελνπ αξηζκνχ καζεηψλ ή άιιεο ζνβαξήο αηηίαο, ρσξίο απνδεκίσζε ζην Σνπξηζηηθφ 
Γξαθείν. 

Γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα ην νπνίν 

κπνξνχλ νη ελδηαθεξφκελνη λα πξνκεζεπηνχλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
ζρνιείνπ (http://3lyk-kozan.koz.sch.gr) ή κέζσ email. 

Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ 

κε ηνλ θ. Μαθξή Παλαγηψηε ζην ηειέθσλν ηνπ ζρνιείνπ 2461022653 θαη ζην email ηνπ 

ζρνιείνπ: mail@3lyk-kozan.koz.sch.gr 

  

               Κνδάλε 23-12-2016                                                     Ο Γ/ληήο   ηνπ ρνιείνπ  

http://3lyk-kozan.koz.sch.gr/

