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ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για κατάθεςη οικονομικήσ 
προςφοράσ ςχετικά με μετάβαςη, διαμονή και επιςτροφή μαθητϊν και 
εκπαιδευτικϊν προσ τισ/ και από τισ Βρυξζλλεσ». 

Το  Γυμνάςιο Λαιμοφ Ν. Φλϊρινασ προτίκεται να πραγματοποιιςει πενκιμερθ εκπαιδευτικι εκδρομι (4 
διανυκτερεφςεισ)  ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ πολιτιςτικοφ προγράμματοσ και  

Προςκαλεί 

 Γραφεία Γενικοφ Τουριςμοφ με ειδικό ςήμα και άδεια λειτουργίασ από τον ΕΟΤ ςε ιςχφ,  

να κατακζςουν ςφραγιςμζνθ προςφορά ζωσ τθν Πζμπτθ 08-01-2015 και ϊρα 9:00π.μ. 

Για τθ ςφνταξθ τθσ προςφοράσ ςασ ενθμερϊνουμε τα εξισ: 

1. Σχολείο: Γυμνάςιο Λαιμοφ Ν. Φλϊρινασ 
2. Προοριςμόσ: Βρυξζλλεσ Βελγίου 
3. Χρονικι διάρκεια μετακίνθςθσ: 5 θμζρεσ (4 διανυκτερεφςεισ, 4,5,6,7 Φεβρουαρίου 2015. 

Επιςτροφι ςτισ 8 Φεβρουαρίου 2015). 
4. Τρόποσ μεταφοράσ των μακθτϊν: Λεωφορείο – αεροπλάνο. 
5. Αρικμόσ μετακινοφμενων: είκοςι (20) μακθτζσ και δφο (2) ςυνοδοί κακθγθτζσ. 
6. Παρακαλοφμε να κατακζςετε προςφορά για: 

 Μετακίνθςθ και φιλοξενία με τζςςερισ (4) διανυκτερεφςεισ ςτισ Βρυξζλλεσ 

α) για ξενοδοχείο κατθγορίασ 3* και 

β) για ξενοδοχείο κατθγορίασ 4* 

7. Παρακαλοφμε, επίςθσ, κατά τθ ςφνταξθ τθσ προςφοράσ να λάβετε υπόψθ ςασ και τα εξισ: 

 Να κατακζςετε θμεριςιο πρόγραμμα των μετακινουμζνων (ϊρεσ μετακινιςεων, 
περιθγιςεων, ξεναγιςεων κλπ.) Σασ ενθμερϊνουμε ότι το ςχολείο μασ ζχει 
καθοριςμζνη επίςκεψη ςτο Ευρωκοινοβοφλιο την Πζμπτη 05-02-2015 και ϊρα 
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15:00μ.μ., θ οποία αναμζνεται να διαρκζςει περίπου δφο (2) ϊρεσ. Επιπλζον 
επικυμοφμε να επιςκεφκοφμε: Grande Place, Mannekin Pis, Atomium, mini Europe, 
πλατεία Grand Sablon, Βαςιλικό Παλάτι Βρυξελλϊν, πάρκο Cinquantenaire, Μουςείο 
Σοκολάτασ. Επικυμοφμε επίςκεψθ ςτο Διεθνζσ Σαλόνι Σοκολάτασ που λαμβάνει χϊρα 
ςτισ Βρυξζλλεσ το ςυγκεκριμζνο τριιμερο. Ακόμα : θμεριςια εκδρομι ςτισ πόλεισ 
Μπριη και Γάνδθ. 

 Αεροπορικά ειςιτιρια από τθν Θεςςαλονίκθ για Βρυξζλλεσ και από τισ Βρυξζλλεσ για 
τθν Θεςςαλονίκθ. Οι πτιςεισ από και προσ το αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ να είναι 
κακοριςμζνεσ. 

 Να προβλεφκεί θ μετακίνθςθ των μακθτϊν και των ςυνοδϊν με λεωφορείο από το 
Γυμνάςιο Λαιμοφ ςτισ 04-02-2015 ςτο αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και θ επιςτροφι τουσ 
από το αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ςτο Γυμνάςιο Λαιμοφ ςτισ 08-02-2015. Οι 
μετακινιςεισ ςτο Βζλγιο κα γίνονται επίςθσ με λεωφορείο. 

 Οι μετακινιςεισ να γίνονται με λεωφορεία που πλθροφν τισ προδιαγραφζσ αςφαλοφσ 
μετακίνθςθσ των μακθτϊν, βάςει τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και να ζχουν τυχόν 
πρόςκετεσ προδιαγραφζσ (ζμπειροσ οδθγόσ, ςφγχρονο λεωφορείο κλπ.). Να υπάρχει 
λεωφορείο διακζςιμο για κάκε μετακίνθςθ των μακθτϊν και μεταφορικό μζςο 
διακζςιμο επί 24ϊρου βάςεωσ για περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ. 

 Τα δωμάτια για τουσ μακθτζσ να είναι δίκλινα ι τρίκλινα και για τουσ ςυνοδοφσ 
μονόκλινα. Τα δωμάτια των μετακινουμζνων αν είναι δυνατό να είναι ςτον ίδιο όροφο 
του ξενοδοχείου. 

 Η φιλοξενία των μετακινουμζνων να περιλαμβάνει πρωινό γεφμα και δείπνο. Εάν θ 
ϊρα αναχϊρθςθσ από το ξενοδοχείο ι θ ϊρα άφιξθσ ςτο ξενοδοχείο δεν επιτρζπει 
ςτουσ μετακινοφμενουσ να προγευματίςουν/δειπνιςουν, κα πρζπει να τουσ 
παραςχεκεί πρόχειρο ςυςκευαςμζνο φαγθτό. 

 Το ξενοδοχείο να βρίςκεται εντόσ τθσ πόλθσ των Βρυξελλϊν. 

 Να αναφζρετε ςτθν προςφορά ςασ το όνομα και τθν κατθγορία του ξενοδοχείου που 
κα φιλοξενιςει τουσ μετακινοφμενουσ. 

 Να διακζςετε ςτουσ μετακινοφμενουσ ζμπειρο ξεναγό και αρχθγό-ςυνοδό του 
γραφείου ςασ. 

 Στθν τιμι να ςυμπεριλαμβάνονται οι ξεναγιςεισ/είςοδοι ςτα προαναφερόμενα 
μουςεία/χϊρουσ επίςκεψθσ κακϊσ και θ επίςκεψθ ςτο Διεκνζσ Σαλόνι Σοκολάτασ. 
Επίςθσ να προβλεφκεί τιμι για κρουαηιζρα ανά άτομο ςτα κανάλια τθσ Γάνδθσ (κα 
πραγματοποιθκεί εφόςον το επιτρζπουν οι καιρικζσ ςυνκικεσ). 

 Στθν τιμι να ςυμπεριλαμβάνονται ο Φ.Π.Α., οι φόροι των αεροδρομίων και οι 
επίναυλοι καυςίμων και τυχόν επιπλζον κόςτοσ των αποςκευϊν. 

 Να παράςχετε αςφάλιςθ αςτικισ επαγγελματικισ ευκφνθσ κακϊσ και προαιρετικι 
ιατροφαρμακευτικι αςφάλιςθ θ οποία καλφπτει τα ζξοδα ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ ι 
αςκενείασ κακ’όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ. 

 Υπεφκυνθ διλωςθ ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διακζτει ειδικό ςιμα λειτουργίασ το 
οποίο βρίςκεται ςε ιςχφ.  

 Να αναφζρεται θ τελικι ςυνολικι τιμι και θ επιβάρυνςθ ανά άτομο. 

Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει με οικονομικά και ποιοτικά κριτιρια. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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