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Μυτιλήνη 14/3/22
ΠΡΟΣ: ΔΔΕ

Θέμα:Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την 4ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του
1ουΠρότυπου Γυμνασίου Μυτιλήνης στην Πελοπόννησο.
Εκπαιδευτική εκδρομή 1ουΠρότυπου Γυμνασίου Μυτιλήνης στην
Πελοπόννησο (14-17Απριλίου 2022)
α. Ημερομηνία διεξαγωγής:Πέμπτη14 Απριλίου 2022 - Κυριακή17
Απριλίου 2022. Τέσσερις ημέρες. Τρεις διανυκτερεύσεις στη Σπάρτη.
β. Προορισμός - επισκέψεως: Πελοπόννησος (Γύρος Πελοποννήσου).
γ. Προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων: περίπου 28μαθητές, 3 συνοδοί
καθηγητές.
δ. Μεταφορικά μέσα:
Αεροπλάνο από και προς Αθήνα
Πούλμαν για μεταφορά σε όλες τις προβλεπόμενες διαδρομές και
επισκέψεις, καθώς από και προς το αεροδρόμιο (συνολικά, δηλαδή, πούλμαν
για 4 ημέρες).
Πρόγραμμα εκδρομής (στάσεις, επισκέψεις, ξεναγήσεις, διαμονή): Αθήνα,
Ισθμός Κορίνθου, Αρχαία Επίδαυρος, Μυκήνες, Ναύπλιο, Σπάρτη
(διανυκτέρευση 14, 15 & 16 Απριλίου 2022), Ι.Μ. Αγίων Σαράντα (Σπάρτης),
Μιστράς, Γύθειο, Σπήλαιο Διρού, Μονεμβασιά, Αρχαία Ολυμπία, Πάτρα,
Αθήνα.
ε. Είδος καταλύματος:ασφαλές, καθαρόκαι αξιοπρεπές από κάθε
άποψη ξενοδοχείο 3 (το λιγότερο) ή 4 αστέρων, με πρωινό και ένα γεύμα,
για τρεις (3) διανυκτερεύσεις στις 14, 15 και 16Απριλίου 2022, στη Σπάρτη.
στ. Ασφαλιστική κάλυψη: υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τις μετακινήσεις μαθητών σε σχολικές
εκδρομές και πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση, για περίπτωση κάλυψης
εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.

ζ. Λοιπά προαπαιτούμενα:Φωτογραφίες και ιστοσελίδες που να
προβάλλουν τα προτεινόμενα ξενοδοχεία. Καινούργιο, καθαρό πούλμαν
(όχι διώροφο ή παλαιότερο δεκαετίας). Φωτογραφίες του πούλμαν.
Ευγενικός και συνεργάσιμος οδηγός, έμπειρος σε μαθητικές εκδρομές και,
οπωσδήποτε, γνώστης των περιοχών, στις οποίες πρόκειται να κινηθούμε.
Επίσης,
α. Το κάθε πρακτορείο θα πρέπει να καταθέσει τελική συνολική τιμή με
ΦΠΑ, όπως και τιμή ανά μαθητή με ΦΠΑ.
β. Μαζί με την προσφορά, θα πρέπει να κατατεθεί και υπεύθυνη δήλωση,
στην οποία να δηλώνεται ότι το πρακτορείο διαθέτει το ειδικό σήμα
λειτουργίας και το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ. Οπωσδήποτε θα
μετρήσει η αξιοπιστία του πρακτορείου.
γ. Η προσφορά θα πρέπει να αποσταλεί σε κλειστό φάκελο ή σε
ηλεκτρονική μορφή.
δ. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν έως την Παρακευή 18/3/2022
και ώρα 12:00 στο γραφείο του Δ/ντη.

Ο Διευθυντής
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