ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ
Τηλ 02319598547. Fax:02319598547
ΠΡΟΣ: Ταξιδιωτικά Γραφεία

Θέμα: «Προσφορά για την 4ήμερη εκδρομή των μαθητών της
Α΄και Β΄ Τάξης Λυκείου που συμμετέχουν σε πολιτιστικό πρόγραμμα»

Σας παρακαλούμε να μας δώσετε κλειστή προσφορά για την τετραήμερη εκδρομή
μας από τη δημοσίευση της προκήρυξης έως την Παρασκευή 13/3/2015 στις
12 π.μ. για τον παρακάτω προορισμό:

Τόπος προορισμού: ΠΡΑΓΑ





Χρονικό διάστημα διεξαγωγής εκδρομής: 23-04-2015 έως 26-42015.
Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών: 40
Αριθμός συνοδών Εκπ/κών: 4
Μεταφορικό/ά Μέσο/α: Λεωφορείο που πληρεί τις προϋποθέσεις που
ορίζει ο νόμος για τις μετακινήσεις: Ντόρτμουντ- Πράγα-Ντόρτμουντ, καθώς
και για τις εκεί ξεναγήσεις και τις στάσεις, όπως αυτά ορίζονται στο
παρακάτω πρόγραμμα.



Κατηγορία καταλύματος: Ξενοδοχεία 4άρων αστέρων με πρωινό για όλες
τις μέρες μέσα στην πόλη της Πράγας.




Δωμάτια μαθητών: Τρίκλινα- δίκλινα(στον ίδιο όροφο κατά το δυνατόν)
Δωμάτια συνοδών: 4 μονόκλινα (στον ίδιο όροφο με αυτά των μαθητών)

Περίληψη του προγράμματος της εκδρομής
1η ημέρα, Πέμπτη 23/4/2015 :
07.00 π.μ : Αναχώρηση από το HBF στο Ντόρτμουντ.
11.00 Στάση για καφέ
15.00 Στάση για φαγητό
18.00 Στάση για ξεκούραση
20.00 Άφιξη στην Πράγα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Μικρή βόλτα στην
κεντρική πλατεία της πόλης για φαγητό.
21.00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα, Παρασκευή 24/4/2015:
08.30: Πρωινό
09.30: Ξενάγηση στην Παλιά πόλη (Κάστρο, Ναός του Αγίου Βίτου, Δρόμος
Αλχημιστών
15.00 Μεσημεριανό
16.30 Επιστροφή για ξεκούραση στο ξενοδοχείο
19.00: Έξοδος για βραδινό/ θεατρική παράσταση : Μαύρο Θέατρο Πράγας
21.00: Επιστροφή στο ξενοδοχείο -Διανυκτέρευση
3η ημέρα, Σάββατο 25/4/2015:
8.30: Πρωινό
9.30: Ξενάγηση στην πόλη της Πράγας (Γέφυρα Καρόλου, αστρονομικό ρολόι, Πύλη
Πυρίτιδας, Δημοτικό Μέγαρο και εμπορικό κέντρο.)
14.00. Μεσημεριανό
15.00 Απογευματινή βόλτα στο Κάρλοβι Βάρι.
21.00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση
4η ημέρα, Κυριακή 26/4/2015:
07.30: Πρωινό.
08.30 Αναχώρηση για Ντόρτμουντ
12.00 Στάση για εκπαιδευτική επίσκεψη στη Δρέσδη και ξενάγηση στο ιστορικό
κέντρο
14.00 Αναχώρηση για Ντόρτμουντ
16.00 Στάση στη Λειψία
21.00 Άφιξη στο Ντόρτμουντ HBF
Στην προσφορά πρέπει να περιλαμβάνονται αναλυτικά τα εξής:
1. Η τελική συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένου του φόρου) Η τιμή
θα περιλαμβάνει τη μεταφορά με το λεωφορείο, τη διαμονή , το πρωινό, τον
επίσημο ξεναγό.
2. Η επιβάρυνση ανά μαθητή
3. Στοιχεία του Λεωφορείου και στοιχεία των οδηγών.
4. Ονομαστικά το ξενοδοχείο διαμονής και η κατηγορία τους.
5. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή.
6. Ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση για τους μαθητές και συνοδούς.
7. Υπεύθυνη Δήλωση εκ μέρους του ταξιδιωτικού γραφείου για κατοχή
του ειδικού σήματος λειτουργίας , το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
8. Καταβολή οποιασδήποτε μορφής εγγύησης ζητηθεί από το
ξενοδοχείο.
Με το άνοιγμα των προσφορών η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης θα αποφασίσει
για το ταξιδιωτικό γραφείο που θα αναλάβει την εκδρομή. Ο ανάδοχος θα

ειδοποιηθεί από το διευθυντή του σχολείου, εφόσον με την τιμή που θα προκύψει
εξασφαλιστεί ο απαραίτητος από το νόμο αριθμός μαθητών για την
πραγματοποίηση της εκδρομής.
Οι υπεύθυνοι καθηγητές

