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Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για πραγματοποίηση 3/ΗΜΕΡΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ (Δύο διανυκτερεύσεις).
Οι μαθητές του Γυμνασίου Πύργου Σάμου θα πραγματοποιήσουν 3/ήμερη
εκπαιδευτική επίσκεψη στο νησί της Κω (Δύο διανυκτερεύσεις). Η εκδρομή θα λάβει χώρα
μεταξύ 26 και 28 Απριλίου 2017.
Παρακαλούνται τα ενδιαφερόμενα τουριστικά πρακτορεία να υποβάλλουν προσφορές
για την εκδρομή αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:
Αριθμός μαθητών/τριών : 13 (δεκατρείς).
Συνοδοί καθηγητές/τριες: 2 (δύο).
Μέσο μετακίνησης προς και από τη Κω: Επιβατηγό πλοίο «Blue star II».
Μέσο μετακίνησης εντός της νήσου Κω: Λεωφορείο για τις μετακινήσεις που προβλέπει το
πρόγραμμα της εκδρομής την Τετάρτη 26 Απριλίου 2017. Σημειωτέον: το λεωφορείο πρέπει να
έχει περάσει όλους τους απαιτούμενους ελέγχους για ασφαλή μεταφορά και ο οδηγός οφείλει
να φέρει και να επιδείξει τα αντίστοιχα παραστατικά στους συνοδούς καθηγητές.
Πρόγραμμα εκδρομής:
Τετάρτη 26 Απριλίου 2017
01: 05 Αναχώρηση από το λιμάνι του Καρλοβάσου.
05: 15 Άφιξη στην Κω. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
10: 00 Επιβίβαση σε μισθωμένο λεωφορείο και επίσκεψη στο Αρχαίο θέατρο, στο ναό του
Απόλλωνα και σε διάφορα χωριά της Κώ. (Αντιμάχεια, Ζηπάρι, Ζιά, Καρδάμαινα, Κέφαλος)
19:00
Επιστροφή στην πόλη της Κω. Βραδινό.

Πέμπτη 27 Απριλίου 2017
10: 00 Επίσκεψη στο Ασκληπιείο της Κω.
12: 00 Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κω.
16: 00 Επίσκεψη στο Μαστιχάρι και στο Μαρμάρι.
18: 00 Επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο στο Ψαλίδι.
20: 00 Επιστροφή στην πόλη της Κω. Βραδινό.

Παρασκευή 28 Απριλίου 2017
10: 00 Ξενάγηση στην πόλη της Κω. Επίσκεψη στην αγορά της Κω.

19 :15 Αναχώρηση από την Κω.
23:50 Άφιξη στο λιμάνι της Σάμου (Βαθύ)
( Οι μαθητές θα μετακινηθούν από τον Πύργο στο Καρλόβασι και από το Βαθύ στον Πύργο
με δικά τους μεταφορικά μέσα).
Η κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω:
1. Κάλυψη εξόδων παραμονής για 2 ημέρες σε ξενοδοχείο 3 τουλάχιστον αστέρων με
πρωινό (μπουφέ) σε δωμάτια: τρία (3) τρίκλινα και δύο δίκλινα (με ατομικό μπάνιο ανά
δωμάτιο). Για τους συνοδούς καθηγητές να υπολογιστούν δύο μονόκλινα δωμάτια. Το
ξενοδοχείο να βρίσκεται εντός της πόλεως (να αναφέρεται το όνομα του ξενοδοχείου, η
ηλεκτρονική διεύθυνσή του, ο χρόνος μετακίνησης έως το κέντρο της πόλης με τα πόδια καθώς
και η απόστασή του από το λιμάνι).
2. Τα εισιτήρια των μαθητών/τριών και των συνοδών καθηγητών/τριών με το επιβατηγό
πλοίο «Blue star II» από το Καρλόβασι στη Κω και αντιστρόφως.
3. Τη διάθεση του λεωφορείου και την αμοιβή του οδηγού του για την ημερήσια εκδρομή
της Τετάρτης 26 Απριλίου 2017.
4. Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή: υποχρεωτικά.
5. Την τελική τιμή κατ’ άτομο (εκδρομέα μαθητή) και απόδειξη ανά άτομο.
6. Τη συνολική τιμή για την εκδρομή.
7. Καταβολή του 5% του κόστους της εκδρομής με την επιστροφή, ως εγγύηση τήρησης των
όρων της συμφωνίας.
8. Τη δέσμευση του Πρακτορείου ότι, σε περίπτωση που λόγω καιρού ή άλλου παρόμοιου
αστάθμητου παράγοντα δεν πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο επιστροφής και χρειαστεί
να παραμείνουν οι εκδρομείς στη Κω περισσότερες από τις προβλεπόμενες ημέρες, θα
καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλιστεί η παραμονή τους στο ξενοδοχείο με
την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση…
Οι προσφορές να αποσταλούν με κλειστό φάκελο στο Γυμνάσιο Πύργου Σάμου, Τ.Κ
83104,
Πύργος, (τηλέφωνο επικοινωνίας και FAX 2273041037), το αργότερο μέχρι την Τρίτη 28
Μαρτίου 2017 και ώρα 12:30 μ.μ.
Με κάθε προσφορά κατατίθεται απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι το τουριστικό
πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
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