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Θζμα:  Πρόςκλθςθ  εκδιλωςθσ  ενδιαφζροντοσ  ταξιδιωτικϊν  γραφείων  για  πραγματοποίθςθ 
εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ Πολιτιςτικϊν Προγραμμάτων 

ςτισ Δαλματικζσ ακτζσ. 
 

Το 3ο ΓΕΛ Κοηάνθσ,ςφμφωνα  με  τθν  υπ’  αρικμ.  129287/Γ2/10-11-2011  (ΦΕΚ2769/2-12-
2011)  Υπουργικι  Απόφαςθ, προςκαλεί όςα ταξιδιωτικά γραφεία επικυμοφν, να εκδθλϊ-
ςουν ενδιαφζρον και να υποβάλλουν ι να αποςτείλουν  τισ προςφορζσ τουσ ςχετικά  με τθν 
εκπαιδευτικι επίςκεψθ  του Σχολείου μασ ςτισ Δαλματικζσ ακτζσ.  

Θ προςφορά κατατίκεται ι αποςτζλλεται κλειςτή ςτο Σχολείο.  

Με κάκε προςφορά κατατίκεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτιτωσ και Υπεφθυνη Δή-
λωςη ότι διακζτει βεβαίωςη ςυνδρομήσ των νομίμων προχποθζςεων για τη λειτουργία του-
ριςτικοφ γραφείου,  θ  οποία βρίςκεται ςε ιςχφ. 

 

1 
ΧΟΛΕΙΟ 3ο ΓΕΛ Κοηάνθσ 

2 
ΡΟΟΛΣΜΟΣ/ΟΛ   - 
 ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ 
ΑΝΑΧΩΘΣΘΣ ΚΑΛ 
ΕΡΛΣΤΟΦΙΣ 

 

Δαλματικζσ ακτζσ 
Θ εκδρομι κα πραγματοποιθκεί από: 
ΑΝΑΧΩΘΣΘ :29 ι 30 Μαρτίου 2017 ζωσ 
ΕΡΛΣΤΟΦΘ:02 Απριλίου 2017 
 
4 ι 5 θμζρεσ (3 ι 4 διανυκτερεφςεισ- διαφορετικζσ 
προςφορζσ) 

3 
ΡΟΒΛΕΡΟΜΕΝΟΣ 
ΑΛΚΜ.ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
(μακθτζσ / κακθγθτζσ) 

Μακθτζσ :50 (± 5) 
υνοδοί κακθγθτζσ: 6 
ΤΝΟΛΟ: 56(± 05) 

4 
ΜΕΤΑΦΟΛΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α- 
ΡΟΣΚΕΤΕΣ 
ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ 

Πολυτελζσ κλιματιηόμενο λεωφορείο για τισ οδικζσ μετακινι-
ςεισ(Κοηάνθ-Δαλματικζσ Ακτζσ- Κοηάνθ)  

Το λεωφορείο κα είναι αποκλειςτικά ςτθδιάκεςθ  των  αρχθγϊν 
τθσ  εκδρομισ, χωρίσ  περιοριςμοφσχιλιομζτρων  και  ωραρίου  
για  τθν πραγματοποίθςθ των θμεριςιων εκδρομϊν και των 
ςτάςεων κατά τθν μετάβαςθ και επιςτροφι. 

Πρόβλεψθ 2ου Οδθγοφ  ϊςτε να μθν παρακωλφεται θ υλοποίθ-



ςθ του προγράμματοσ.Ο ζνασ μπορεί να είναι και ο ςυνοδόσ του 
γραφείου εφόςον ζχει κατάλλθλθ επαγγελματικι άδεια οδιγθ-
ςθσ. 

5 ΚΑΤΘΓΟΛΑ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ- 
ΡΟΣΚΕΤΕΣ 
ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ 
(μονόκλινα/δίκλινα/τρίκλινα- 
πρωινό ι θμιδιατροφι) 
 

Να προβλεφκοφν τρεισ (3) διανυκτερεφςεισ ςτθ Μποφντβα ι  μία 
(1)  ςτθ Μποφντβα και δφο (2) ςτο Ντουμπρόβνικ (ξεχωριςτζσ 
προςφορζσ) ςε ξενοδοχείο  4* ι 5*  με  θμιδιατροφι (πρωινό- δε-
πνο). 
 
Σε περίπτωςθ τεςςάρων (4) διανυκτερεφςεων να προβλεφκοφν 
δφο (2) διανυκτερεφςεισ ςτο Ντουμπρόβνικ και (2) ςτθ Μποφντβα. 
(ξεχωριςτι προςφορά) 
 
Για τουσ κακθγθτζσ να προβλεφκοφν μονόκλινα ι δίκλινα δωμάτια. 
Για τουσ μακθτζσ τα δωμάτια κα είναι κατά βάςθ τρίκλινα, με δυ-
νατότθτα παροχισ δίκλινων και τετράκλινων δωματίων ςε ειδικζσ  
περιπτϊςεισ (όχι ράντηα). 
Το/τα ξενοδοχεία να βρίςκονται εντόσ ι 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.  
Σφμφωνα με τισ πάγιεσ οδθγίεσ τθσ HATTA και τθσ Ζνωςθσ Τουρι-
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 ΛΟΛΡΕΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ 
(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 
 
2. Δωρεάν κάλυψθ για τουσ ςυνοδοφσ κακθγθτζσ. 
 
3. Δυνατότθτα ιατρικισ παρακολοφκθςθσ ςτθ διάκεςθ των μακθ-
τϊν, όταν αυτό απαιτθκεί, επί 24ϊρου βάςεωσ. 
 
4. Στισ 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: 
1θ θμζρα  
Αναχϊρθςθ από τθν Κοηάνθ και μετά τισ απαραίτθτεσ ςτάςεισ και 
μια ςφντομθ περιιγθςθ ςτα Τίρανα,  άφιξθ ςτθ Μποφντβα. Τακτο-
ποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Βραδινι ξενάγθςθ ςτθν πόλθ. Διανυκτζ-
ρευςθ. 
2θ θμζρα 
Αναχϊρθςθ το πρωί από το ξενοδοχείο, ξενάγθςθ ςτθ Μποφντβα 
και το Κότορ. Μετάβαςθ ςτθν Ροντγκόριτςα μζςω τθσ λίμνθσ 
Σκόρδασ. Επιςτροφι ςτθ Μποφντβα. Διανυκτζρευςθ. 
3θ θμζρα 
Αναχϊρθςθ και ξενάγθςθ ςτο Ντουμπρόβνικ. Επιςτροφι ςτθν 
Μποφντβα. Νυχτερινι περιιγθςθ ςτθν πόλθ. Διανυκτζρευςθ. 
4θ θμζρα 
Αναχϊρθςθ  και άφιξθ μετά τισ απαραίτθτεσ ςτάςεισ ςτθν Κοηάνθ. 
 
(Στθν περίπτωςθ διανυκτερεφςεων ςτο Ντουμπρόβνικ, θ επίςκεψθ 



ςτθν Ροντγκόριτςα αντικακίςταται από τθν επίςκεψθ ςτο Μόςταρ. 
Στθν περίπτωςθ 4θσ διανυκτζρευςθσ το πρόγραμμα κα τροποποι-
θκεί αναλόγωσ.) 
Θ ςειρά των περιθγιςεων, οι πόλεισ διανυκτζρευςθσ και γενικότε-
ρα το λεπτομερζσ πρόγραμμα κα κακοριςτεί από κοινοφ από τουσ 
αρχθγοφσ των προγραμμάτων, τουσ ςυνοδοφσ κακθγθτζσ και το 
ταξιδιωτικό γραφείο για τθν καλφτερθ εκτζλεςθ τθσ εκδρομισ. 

7 
ΥΡΟΧΕΩΤΛΚΘΑΣΦΑΛΛΣΘ ΕΥ-
ΚΥΝΘΣΔΛΟΓΑΝΩΤΘ 

ΝΑΛ 
Πλοι οι εκδρομείσ κα αςφαλιςτοφν με ταξιδιωτικι αςφάλεια κατά 
παντόσ κινδφνου, ατυχιματοσ κ.τ.λ. για καλφψεισ ηωισ,νοςθλείασ, 
ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ, πικανισ επείγουςασ αερομετα-
φοράσ και ςυνολικι αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ ςε περίπτωςθ α-
δυναμίασ του πρακτορείουνα ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του. 

8 
ΡΟΣΚΕΤΘΡΟΑΛΕΤΛΚΘ 
ΑΣΦΑΛΛΣΘ ΚΑΛΥΨΘΣ 
ΕΞΟΔΩΝ ΣΕ ΡΕΛΡΤΩΣΘ ΑΤΥ-
ΧΘΜΑΤΟΣ ΘϋΑΣΚΕΝΕΛΑΣ 

ΝΑΛ 

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

9 
ΤΕΛΛΚΘ ΣΥΝΟΛΛΚΘ ΤΛΜΘ  

ΟΓΑΝΩΜΕΝΟΥΤΑΞΛΔΛΟΥ 
(ςυμπερ. ΦΡΑ) 

 
ΝΑΛ 

10 
ΕΡΛΒΑΥΝΣΘ ΑΝΑ 
ΜΑΚΘΤΘ (ςυμπερ. ΦΡΑ) 

ΝΑΛ 

11 
ΚΑΤΑΛΘΚΤΛΚΘ 
ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΚΑΛ ΩΑ 
ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

Παραςκευι 16 Δεκεμβρίου 2016 και ϊρα 10:30 

 

12 
ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΚΑΛ ΩΑ 
ΑΝΟΛΓΜΑΤΟΣ 
ΡΟΦΟΩΝ 

Παραςκευι 16 Δεκεμβρίου 2016 και ϊρα 10:45 

 

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.  

Στθν  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.  

Οποιαδιποτε μθ εκτελεςτζα υποχρζωςθ από το τουριςτικό γραφείο κα παρακρατθκεί από το ποςό 

τθσ εξόφλθςθσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκδρομισ . 

Το  Σχολείο  διατθρεί  το  Δικαίωμα  τθσ  ακφρωςθσ  τθσ  εκδρομισ,  λόγω  μθ  ςυμπλιρωςθσ  του  
απαιτοφμενου  αρικμοφ  μακθτϊν  ι  άλλθσ  ςοβαρισ  αιτίασ,  χωρίσ  αποηθμίωςθ  ςτο  Τουριςτικό  
Γραφείο. Το Σχολείο διατθρεί το δικαίωμα για οποιαδιποτε γραπτι διευκρίνιςθ ςχετικά με τθν εκδρομι 
από τα  τουριςτικά γραφεία που κα εκδθλϊςουν ενδιαφζρον. 

Για περαιτζρω πλθροφορίεσ και διευκρινιςεισ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επικοινωνοφν με τθν κ. Ηα-
μπουνίδου Δάφνθ ι τθν κ. Τηϊτηθ Γιάννα ςτο  τθλζφωνο  του  ςχολείου 2461022653  και  ςτο  email  του  
ςχολείου: mail@3lyk-kozan.koz.sch.gr 

 Ο Διευκυντισ 
 

                        Δοφμασ Μιχαιλ  

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

