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   ΠΡΟΣ:  ΓΡΑΦΕΙΑ  ΓΕΝΙΚΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με
μετάβαση και επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών προς και από ΓΕΝΕΥΗ ΕΛΒΕΤΙΑΣ».

ΣΧΕΤ. : «Υ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄ /02-12-2011) με θέμα «Εκδρομές- Μετακινήσεις
μαθητών Δημοσίων και  Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  εντός  και  εκτός  της
χώρας»

  ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 

 Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε
ισχύ, να καταθέσουν στo 1ο ΓΕΛ Πρέβεζας σφραγισμένη προσφορά κατά το χρονικό διάστημα
07- 03 -2014 έως  12 -03-2014 και ώρα 09:00 έως 12:00 π. μ στο γραφείο του Διευθυντή.

Οι  προσφορές  μπορούν  να  υποβληθούν  με  εξουσιοδοτημένο  εκπρόσωπο  ή
ταχυδρομικά,  αρκεί  να  διασφαλιστεί  ότι  θα  έχουν  παραληφθεί  από  το  σχολείο
μέχρι την  12 -03-2014 και ώρα 12:00 π. μ

Για  τη  σύνταξη  της  προσφοράς  αυτής  σας  ενημερώνουμε,  ότι  θα  πρέπει  να
περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία:

α. Προορισμός: ΓΕΝΕΥΗ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
β. Αριθμός μετακινούμενων: 48  μαθητές – 5 συνοδοί 
γ. Τρόπος μεταφοράς των μαθητών: με το πιο σύγχρονο λεωφορείο 
δ. Κατηγορία καταλύματος :ξενοδοχείο 4 αστέρων 
ε. Χρονική διάρκεια μετακίνησης: από 25-04-2014 μέχρι και 01-05-2013

Το πρόγραμμα της εκδρομής θα έχει ως εξής: 
1  η   Μέρα 25/4/14(Παρασκευή)
Πρέβεζα –Ηγουμενίτσα: Επιβίβαση στο πλοίο για Βενετία . Διανυκτέρευση στο 
πλοίο .
2  η   Μέρα 26/4/14(Σάββατο) 
Άφιξη στη Βενετία . Σύντομη Επίσκεψη στην πόλη της Βενετίας. Αναχώρηση για 
Μόναχο με στάση στο Ινζμπουρκ της Αυστρίας.
3  η   Μέρα 27/4/14(Κυριακή)
Αναχώρηση από Μόναχο για Γενεύη με στάση στο Μπρέγκενζ και στη Βέρνη. 
Διανυκτέρευση στη Γενεύη.
4  η   Μέρα 28/4/14(Δευτέρα)
Επίσκεψη στο ερευνητικό κέντρο CERN.



Διανυκτέρευση στη Γενεύη.
5  η   Μέρα 29/4/14(Τρίτη)
Αναχώρηση από Γενεύη για Μάντοβα Ιταλίας με στάση στο Σαμονί  της Γαλλίας και 
στο Μιλάνο. Διανυκτέρευση στη Μάντοβα.
6  η   Μέρα 30/4/14(Τετάρτη)
Αναχώρηση από Μάντοβα για Αγκόνα. Επιβίβαση στο πλοίο. Διανυκτέρευση στο 
πλοίο. 
7  η   Μέρα 1/5/14(Πέμπτη)
Αποβίβαση στην Ηγουμενίτσα και επιστροφή στην Πρέβεζα.

(Οι μετακινήσεις μέσα στις πόλεις φαίνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα)

Παρακαλούμε  κατά  τη  σύνταξη  της  προσφοράς  επιπλέον  να  λάβετε
υπόψη σας και τα εξής: 

 Η διαμονή των μαθητών και συνοδών καθηγητών θα γίνει σε Ξενοδοχεία 4 αστέρων.
Δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για τους καθηγητές. Οι
προσφερόμενες υπηρεσίες στους μαθητές και καθηγητές θα είναι ανάλογες με τους
άλλους ενήλικες πελάτες.

 Στα ξενοδοχεία Θα περιλαμβάνεται  ημιδιατροφή(στο Μόναχο,  τη Γενεύη και  τη
Μάντοβα)

 Οι μαθητές στα πλοία θα έχουν τετράκλινες καμπίνες ενώ οι καθηγητές δίκλινες. Στο
πλοίο από Ηγουμενίτσα για Βενετία θα περιλαμβάνεται και  ένα γεύμα. Ομοίως και
στο πλοίο από Αγκώνα για Ηγουμενίτσα.

 Οι  ξεναγήσεις  θα  πραγματοποιηθούν  με  ευθύνη  και  δαπάνη  του  Τουριστικού
Γραφείου.

 Τα τέλη εισόδου στις πόλεις θα επιβαρύνουν το Τουριστικό Γραφείο.
 Σε  όλη  τη  διάρκεια  της  εκδρομής  θα  υπάρχει  υπεύθυνος  Αρχηγός-Ξεναγός  του

τουριστικού γραφείου.
 Οι  μετακινήσεις  από  την  μια  πόλη  προς  την  άλλη  προς  και  από  τους  χώρους

περιήγησης και διασκέδασης θα γίνονται με το λεωφορείο του Τουριστικού Γραφείου.
 Θα υπάρχει Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή καθώς και πρόσθετη ασφάλιση που θα

καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για μαθητές και συνοδούς
 Οι μετακινήσεις θα γίνονται με λεωφορείο που θα πληροί τις προδιαγραφές ασφαλούς

μετακίνησης. Βάση της κείμενης νομοθεσίας θα επιλεγεί το πιο σύγχρονο.
 Στον ίδιο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να κατατεθεί η υπεύθυνη δήλωση

ότι διαθέτει ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον Ε.Ο.Τ. σε ισχύ. Επίσης
θα κατατεθεί φωτοτυπία άδειας αυτοκινήτου, διπλώματος οδηγού, ασφάλειας
αυτοκινήτου,  συμβολαίου  αστικής  ευθύνης  (    tours     operators  )  και  όνομα
αρχηγού εκδρομής και το κινητό του τηλέφωνο

 Στην τελική συνολική τιμή να συμπεριλαμβάνονται επίναυλοι καυσίμων, ο Φ.Π.Α., η
συνολική τιμή της εκδρομής καθώς και η επιβάρυνση ανά μαθητή

Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία από τον
διευθυντή του σχολείου

Σε περίπτωση αθέτησης των ανωτέρων προϋποθέσεων το σχολείο επιφυλάσσετε να
αποφασίσει για τις περεταίρω νόμιμες ενέργειες.

      Ο Διευθυντής 
                                                                                                                            



  Μπατίλας Βασίλειος


