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3 ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου

Ωραιόκαστρο, 28/09/2018
Αρ. Πρωτ.: 233
Προς
Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(για την ιστοσελίδα)

Ταχ. Διεύθυνση: Ηρώων 1 Ωραιόκαστρο
Ταχ. Κώδικας: 57013
Πληροφορίες:
Μουρίκη Ελένη
Τηλέφωνο:
2310699639
FAX:
2310699639
e-mail:
mail@3gym-oraiok.thess.sch.gr
Ιστοσελίδα: http://3gym-oraiok.thess.sch.gr

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικών
προσφορών για εκπαιδευτική επίσκεψη του 3ου Γυμνασίου
Ωραιοκάστρου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο , ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ»
Σύμφωνα με την Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 του Υπουργείου Παιδείας
(ΦΕΚ 681/τ.Β΄/06-03-2017), το 3ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου,
Προσκαλεί
Τα ενδιαφερόμενα γραφεία Γενικού Τουρισμού που πληρούν τις προβλεπόμενες από το
νόμο προϋποθέσεις λειτουργίας, να καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο οικονομική
προσφορά σύμφωνα με τα παρακάτω:
1. Χρονική περίοδος:
ΤΡΙΤΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 έως ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
2. Προορισμός: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
3. Προβλεπόμενος αριθμός μαθητών: 30 (+/- 5)
4. Συνοδοί καθηγητές: 3 (3 Μονόκλινα)
5. Παροχή ασφάλειας αστικής – επαγγελματικής ευθύνης σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία .
6. Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης , που να καλύπτει
όλα τα έξοδα σε περίπτωση ασθενείας ή ατυχήματος όλων των συμμετεχόντων στην
εκδρομή μαθητών και συνοδών ,στο εξωτερικό.
7. Το λεωφορείο και οι οδηγοί να είναι εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα έγγραφα.
8. Υπεύθυνη δήλωση του Τουριστικού Γραφείου ότι διαθέτει ειδικό σήμα και ότι
βρίσκεται σε ισχύ.
9.Διατροφή : πρωινό σε μπουφέ αμερικάνικου τύπου ή ημιδιατροφή.
10. Ξενοδοχείο 3 αστέρων ή 4 αστέρων (δίκλινα ή τρίκλινα για τους μαθητές) και να
υπάρχει αποδεικτικό κράτησης. Οι διανυκτερεύσεις είναι 4 και είναι οι ακόλουθες: 19/3
Χαν – Φρανκφούρτη και 20,21,22/3 Στρασβούργο.
11. Λεωφορείο για τις μετακινήσεις από και προς το 3ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου στο
αεροδρόμιο Μακεδονία .
12. Απευθείας πτήση από Θεσσαλονίκη προς Χαν, Φρανκφούρτη ή άλλον προορισμό
πλησίον Στρασβούργου και επιστροφή με την Ryanair ή άλλη χαμηλού κόστους
αεροπορική εταιρεία.
13. Μεταφορικό μέσο (λεωφορείο) το πρωί Τετάρτης 20/3/2019 για μετακίνηση από
Χαν στη Φρανκφούρτη (παραμονή έως το απόγευμα) και μεταφορά από Φρανκφούρτη
στο Στρασβούργο (ως της 21:00 ).

14. Πούλμαν το Σάββατο 23/3/2019 στις 09:00 για μεταφορά από Στρασβούργο για
αεροδρόμιο Χαν, Φρανκφούρτη έως τις 13:00 (με ολιγόλεπτη στάση).
15. Να υπάρχει ξεχωριστή δεύτερη προσφορά στην οποία να προβλέπεται συνοδεία
λεωφορείου όλες τις μέρες της εκδρομής. Επιπρόσθετα δηλαδή:
λεωφορείο Πέμπτη 21/3, για μετακινήσεις εντός Στρασβούργου και λεωφορείο
Παρασκευή 22/3 για περιήγηση σε αλσατικά χωριά.
16. Να επισημαίνεται και να εξασφαλίζεται στο συμφωνητικό για κάθε αεροπορική
εταιρεία δωρεάν χειραποσκευή 10Kg για κάθε συμμετέχοντα στο ταξίδι. Επιπλέον να
προβλέπεται μια δωρεάν αποσκευή 20Kg.
Κατάθεση προσφορών
Οι προσφορές θα κατατεθούν σε κλειστό φάκελο στο
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ μέχρι Πέμπτη 11/ 10/ 2018 και ώρα 10:00.
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