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ΠΡΟΣ
Τουριστικά γραφεία

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα etwinnig 2017-2018 του ΓΕΛ Καρλοβασίων
στο Κουσάντασι Τουρκίας»
Αγαπητοί Κυρίες/Κύριοι
Το Λύκειό μας σχεδιάζει να πραγματοποιήσει πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών με
Λύκειο από το Κουσάντασι της Τουρκίας. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού θα
σας παρακαλούσαμε να έχουμε την προσφορά σας σχετικά με:
α) Τη διάθεση λεωφορείου πενήντα (50) θέσεων για την πραγματοποίηση της
τετραήμερης επίσκεψης των Τούρκων μαθητών και εκπαιδευτικών στη Σάμο.
Αναλυτικά σας αναφέρουμε το πρόγραμμα:
1η ημέρα (24/04/2018):
Αναχώρηση από το Καρλόβασι (ώρα 09:00) με λεωφορείο για Βαθύ Σάμου.
Αναμονή έως την άφιξη του τουρκικού πλοίου από Κουσάντασι στο λιμάνι της
Σάμου, παραλαβή της τουρκικής ομάδας και επιστροφή στο Καρλόβασι.
2η ημέρα (25/04/2018):
Ημερήσια εκδρομή από Καρλόβασι στο Βαθύ (πόλη Σάμου). Επιστροφή το
απόγευμα στο Καρλόβασι.
3η ημέρα (26/04/2018):
Ημερήσια εκδρομή από Καρλόβασι στο Πυθαγόρειο, Ηραίο, Ευπαλίνειο Όρυγμα
Σάμου και επιστροφή το απόγευμα στο Καρλόβασι.
4η ημέρα (27/04/2018):
Αναχώρηση μεσημέρι από Καρλόβασι για το λιμάνι της Σάμου, αναμονή έως την
αναχώρηση του τουρκικού πλοίου και επιστροφή στο Καρλόβασι.
β) Την έκδοση ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, μετ’ επιστροφής, για τους Έλληνες μαθητές
και εκπαιδευτικούς, λιμάνι Σάμου - Κουσάντασι Τουρκίας - λιμάνι Σάμου.
(Αναχώρηση στις 30/04/2018 και επιστροφή 04/05/2018).
Συμμετέχοντες: Μαθητές: δεκατέσσερις (14), Εκπαιδευτικοί: τρεις (3).
Επιφυλασσόμεθα για τον ακριβή αριθμό των συμμετεχόντων, ο οποίος ενδέχεται να
είναι μεγαλύτερος.

γ) Ασφάλιση Ελλήνων μαθητών και εκπαιδευτικών (17 ατόμων) για τις ημέρες
υλοποίησης του προγράμματος στη Σάμο και για τις ημέρες της επίσκεψης στην
Τουρκία. Ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τη
μετακίνηση στη Σάμο και πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη για τη διάρκεια της
διαμονής και του ταξιδιού στην Τουρκία.
Παρακαλούμε η προσφορά σας να κατατεθεί έως την Πέμπτη 22/02/2018 σε κλειστό
φάκελο στο γραφείο του Διευθυντή.
Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη και τα εξής:
Α. Η προσφορά σας να είναι διατυπωμένη ως γενικό άθροισμα των επιμέρους
δραστηριοτήτων (μεταφορικά + εισιτήρια + ατομική ασφάλιση κ.λπ.) καθώς και ως
«συνολικό κόστος ανά άτομο». Ο ΦΠΑ να περιλαμβάνεται στην προσφορά.
Β. Καταβολή του 10% του κόστους της εκδρομής με την επιστροφή, ως εγγύηση
τήρησης των όρων της συμφωνίας.
Γ. Με κάθε προσφορά κατατίθεται απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι το
τουριστικό πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
Ο Διευθυντής
Χατζηνάκης Αλέξιος
ΠΕ04 Φυσικός

