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Μαραθόκαμπος 3/4/2017
Αρ.Πρωτ. 161
Προς ΔΙΔΕ Σάμου
(για διαδικτυακή ανάρτηση:
απευθύνεται σε όλα τα
ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά
γραφεία ή λεωφορεία)

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για πραγματοποίηση
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ (χωρίς διανυκτέρευση)
Οι μαθητές του Γενικού Λυκείου Μαραθοκάμπου θα πραγματοποιήσουν ημερήσια εκδρομή
στο νησί της Σάμου (Βαθύ, Ηραίο, Πυθαγόρειο). Η εκδρομή θα λάβει χώρα την Πέμπτη 27
Απριλίου 2017.
Παρακαλούνται τα ενδιαφερόμενα τουριστικά πρακτορεία ή γραφεία να υποβάλλουν
προσφορές για την εκδρομή αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:
 Αριθμός μαθητών/τριών : 35 (τριάντα πέντε)
 Συνοδοί καθηγητές: 7 (επτά) 
 Μέσο μετακίνησης : Λεωφορείο
 Πρόγραμμα εκδρομής: 
 08:00: Συγκέντρωση των εκδρομέων στο χώρο του Σχολείου.
 08.10: Αναχώρηση με τουριστικό λεωφορείο.
 09.30: Άφιξη στο Μουσείο Οίνου στο Βαθύ. Ξενάγηση. Ελεύθερος χρόνος.
 12.00: Συγκέντρωση εκδρομέων. Μετακίνηση με λεωφορείο για το Ηραίο.
 12.30: Άφιξη στο Ηραίο. Περιήγηση στο χωριό και ελεύθερος χρόνος και φαγητό.
 16.15: Συγκέντρωση εκδρομέων. Μετακίνηση με λεωφορείο για το Πυθαγόρειο.
 16.30: Άφιξη στο Πυθαγόρειο. Περιήγηση στο χωριό και ελεύθερος χρόνος για
καφέ.
 18.30: Συγκέντρωση εκδρομέων. Αναχώρηση με λεωφορείο για Μαραθόκαμπο.
Περιήγηση στο Ηραίο και ελεύθερος χρόνος για καφέ.
 19.30: Άφιξη στο Λύκειο Μαραθοκάμπου και λήξη της εκδρομής.
Η κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω:
 Τη διάθεση του λεωφορείου και την αμοιβή του οδηγού του για όλες τις μετακινήσεις της
εκδρομής.
 Τη συνολική τιμή για την εκδρομή

 Την τελική τιμή κατ’ άτομο (δια τον αριθμό των μαθητών)
Οι προσφορές να αποσταλούν με κλειστό φάκελο στο ΓΕΛ Μαραθοκάμπου, Τ.Κ 83102,
Μαραθόκαμπος (τηλέφωνο επικοινωνίας και FAX 2273031050), το αργότερο μέχρι την Πέμπτη
6-4-2017 και ώρα 10:00 π.μ.
Με κάθε προσφορά κατατίθεται απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι το τουριστικό
πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Ο Διευθυντής

Βασίλειος Ξερχογιαννόπουλος

