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Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τετραήμερης σχολικής εκδρομής» 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο μας προτίθεται να διοργανώσει τετραήμερη εκπαιδευτική 

εκδρομή στη Ρώμη από τις 02/04/2014 έως και 05/04/2014 (τρεις διανυκτερεύσεις). Η μετακίνηση θα γίνει 

αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη-Ρώμη και αντίστροφα. 

Παρακαλώ να μας αποστείλετε κλειστές προσφορές μέχρι την Πέμπτη 23/01/2014 και ώρα 12:30 το 

μεσημέρι για συνολικά 18 μαθητές και 2 συνοδούς καθηγητές. 

Σας πληροφορούμε ότι θα επιθυμούσαμε τα εξής:  

α) Αεροπορικά εισιτήρια απευθείας πτήσης από Θεσσαλονίκη για Ρώμη μόνο με χειραποσκευή βάρους 10 

kg. 

β) Διάθεση λεωφορείου από και προς το αεροδρόμιο της Ρώμης και περιήγηση με λεωφορείο στη Ρώμη.  

γ) Το λεωφορείο να είναι τελευταίας τεχνολογίας, να διαθέτει ψυγείο σε λειτουργία για τη συντήρηση 

φαρμάκων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και να είναι στη διάθεση των μαθητών και των συνοδών τους 

όλο το εικοσιτετράωρο. 

δ) Η διαμονή των μαθητών θα γίνει σε ξενοδοχείο τριών αστέρων τουλάχιστον, σε δίκλινα και τρίκλινα 

δωμάτια και σε μονόκλινα για τους συνοδούς. Στην τιμή να συμπεριλαμβάνεται πρωινό σε μπουφέ. 

ε) Στην προσφορά σας να αναφέρεται η τελική συνολική τιμή της εκδρομής, αλλά και η επιβάρυνση ανά 

μαθητή. 

στ) Θα κοπούν ατομικές αποδείξεις ανά μαθητή. 

ζ) Ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας, καθώς και ασφάλεια αστικής 

ευθύνης. 

η) Υπεύθυνη δήλωση του ταξιδιωτικού γραφείου με την οποία δηλώνεται ότι διαθέτει ειδικό σήμα 

λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που η συνολική τιμή φανεί πολύ ακριβή στους μαθητές μας, 

διατηρούμε το δικαίωμα να μη δεχτούμε καμία προσφορά. 

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία. 
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