Μαραθόκαμπος, 28/3/2017
Αρ.Πρωτ 258
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Α΄/ΘΜΙΑΣ & Β΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ Β΄/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΑΜΟΥ

ΠΡΟΣ
Τουριστικά Γραφεία

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ ΣΑΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση : 83102 Μαραθόκαμπος Σάμου
Πληροφορίες : Σφέτσου Αικατερίνη
Τηλέφωνο : (22730) 31211
FAX : (22730) 31211
Email: mail@gym-marath.sam.sch.gr
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ ΣΤΗΝ ΚΩ
στα πλαίσια υλοποίησης σχολικών προγραμμάτων
Η Διευθύντρια του Γυμνασίου Μαραθοκάμπου Σάμου προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα
ταξιδιωτικά Γραφεία να αποστείλουν την προσφορά τους για την εκπαιδευτική
εκδρομή των μαθητών του σχολείου μας στην Κω στα πλαίσια υλοποίησης σχολικών
Προγραμμάτων. Η εκπαιδευτική επίσκεψη θα γίνει στο χρονικό διάστημα από 03 έως
05 Μαΐου 2017 (ανάλογα με τα δρομολόγια των πλοίων).
Παρακαλούμε τα ενδιαφερόμενα τουριστικά πρακτορεία να υποβάλουν κλειστές
προσφορές για αυτή την εκπαιδευτική εκδρομή μέχρι την Τρίτη 4 Απριλίου 2017
και ώρα 11:30μ.μ , λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:











Προορισμός: Κως
Αναχώρηση: 3/5/2017
Αριθμός Διανυκτερεύσεων: 2
Αριθμός μαθητών: 53 (πενήντα τρεις)
Συνοδοί καθηγητές: 4 (τέσσερις)
Μέσο μετακίνησης από Σάμο προς Κω και από Κω προς Σάμο: πλοίο, της
εταιρείας Blue Star.
Λεωφορείο-πούλμαν α) Μετακίνηση παιδιών από Μαραθόκαμπο προς/ και
από λιμάνι κατά την αναχώρηση και την επιστροφή. β) Ημερήσια περιήγηση
στo νησί της Κω. γ) Περιήγηση στην πόλη της Κω.
Κατάλυμα: Δύο διανυκτερεύσεις στην Κω σε ξενοδοχείο κατηγορίας
τουλάχιστον τριών αστέρων.
Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.

Σημειωτέον ότι το λεωφορείο πρέπει να έχει περάσει όλους τους απαιτούμενους
ελέγχους για ασφαλή μεταφορά.
Η προσφορά σας πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω:










Ακτοπλοϊκά εισιτήρια από Σάμο προς Κω και επιστροφή.
Διάθεση λεωφορείου - πούλμαν για τις μετακινήσεις.
Κατάλυμα: Δύο διανυκτερεύσεις στην Κω σε ξενοδοχείο κατηγορίας
τουλάχιστον τριών αστέρων.
Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
Ασφάλιση σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
Συνολική τιμή της εκδρομής και τελική τιμή ανά μαθητή
συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.
Ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ.
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Καταβολή του 5% του κόστους της εκδρομής με την επιστροφή, ως εγγύηση
τήρησης των όρων της συμφωνίας.

Παρακαλούμε να ληφθεί υπόψη ότι σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης λόγω
καιρού, απεργίας ή οποιουδήποτε άλλου λόγου πέρα από τη δική μας ευθύνη, να
φροντίσετε για ενδεχόμενη επιπλέον διαμονή με το αντίστοιχο κόστος.

Οι πληροφορίες να αποσταλούν στο Γυμνάσιο Μαραθοκάμπου
Τ.Κ 83102 Μαραθόκαμπος
Τηλέφωνο/φάξ: 22730 31211, 38301
Το αργότερο μέχρι την Τρίτη 4 Απριλίου 2017 και ώρα 11:30π.μ
Με κάθε προσφορά κατατίθεται απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι το
τουριστικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε
ισχύ.

Η Διευθύντρια

Σφέτσου Αικατερίνη

