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Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη
διοργάνωση πολυήμερης εκδρομής της Γ΄ τάξης του Λυκείου
στα Χανιά».
Το Γυμνάσιο-Λύκειο του Ντόρτμουντ διενεργεί πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση πολυήμερης
εκδρομής της Γ΄ τάξης του Λυκείου στα Χανιά με τα εξής
χαρακτηριστικά:

1. Χρόνος: Δευτέρα 11 Απριλίου έως Κυριακή 17 Απριλίου
2016.
2. Προορισμός: Χανιά.
3. Αριθμός συμμετεχόντων: 30 μαθητές και 3 καθηγητές.
4. Μεταφορικά μέσα: Αεροπλάνο για τη μετ’ επιστροφής
μετάβαση από αεροδρόμιο του Ντύσσελντορφ προς το
αεροδρόμιο των Χανίων. Τουριστικό λεωφορείο που να

εξασφαλίζει τη μετακίνηση των μαθητών και των συνοδών
καθηγητών μεταξύ του αεροδρόμιου των Χανίων και του
ξενοδοχείου καθώς επίσης και τις μετακινήσεις σύμφωνα
με το παρατιθέμενο πρόγραμμα της εκδρομής.
5. Διαμονή: Έξι διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3* ή 4* εντός
της πόλης των Χανίων με πρωινό καθημερινά. Τρίκλινα
δωμάτια για τους μαθητές, 2 μονόκλινα και 1 δίκλινο για
τους καθηγητές.
6. Λοιπές υπηρεσίες: Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης
διοργανωτή και επιπλέον πρόσθετη ασφάλιση που
καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ανάγκης
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Όσον αφόρα τις μετακινήσεις το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

1. Μετακίνηση σε επιλεγμένους χώρους ενδιαφέροντος
εντός και πλησίον της πόλης των Χανίων (Τάφοι
Βενιζέλων, αρχαιολογικό μουσείο κτλ).
2. Μετακίνηση στη μονή Αρκαδίου και στην πόλη του
Ρεθύμνου (Φορτέτζα και παλιά πόλη).
3. Μετακίνηση και ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της
Κνωσού και το αρχαιολογικό μουσείο του Ηρακλείου.

Παρακαλούνται τα Τουριστικά Γραφεία, τα οποία πληρούν τις
νόμιμες προϋποθέσεις (ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας) και
ενδιαφέρονται να αναλάβουν την υλοποίηση της εκδρομής, να
αποστείλουν κλειστή προσφορά στο σχολείο, με το συνολικό
κόστος και το κόστος ανά μαθητή, μέχρι και την Παρασκευή 29
Ιανουαρίου 2016.

Επίσης το πρακτορείο να κάνει ακριβή αναφορά στις πτήσεις
από και προς Ντύσσερντορφ (ώρα αναχωρήσεων, επωνυμία
αεροπορικών εταιρειών, μεταφορά αποσκευών) και στα
προτεινόμενα καταλύματα (όνομα και διεύθυνση ξενοδοχείων,
κατηγορία καταλύματος).

Οι προσφορές και τα απαιτούμενα έγγραφα θα
προσκομιστούν στο γραφείο του διευθυντή του σχολείου σε
κλειστό φάκελο.
Διευκρινίσεις προς τους ενδιαφερομένους
προθεσμία υποβολής των προσφορών.
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