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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Η Διευθύντρια του Γυμνασίου Αμυνταίου Φλώρινας προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος
για την πραγματοποίηση πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης, στο Λονδίνο.
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: ΛΟΝΔΙΝΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: στο

χρονικό διάστημα από 5 Φεβρουαρίου έως 10 Φεβρουαρίου
2019
Διανυκτερεύσεις : 3 τρεις
Ημερομηνία επιστροφής ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΡΑ
Πλήθος συμμετεχόντων μαθητών ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (55) . Τάξεις : Α,Β,Γ
Πλήθος μελών του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΔΥΟ (2)
Πλήθος συμμετεχόντων συνοδών εκπαιδευτικών ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ- ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Αναχώρηση από το Αμύνταιο για το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης και μετακίνηση από το
αεροδρόμιο του Λονδίνου για το ξενοδοχείο με λεωφορείο που πληροί τις προδιαγραφές
σύμφωνα με τον νόμο.
1ημέρα: ξενάγηση στο μουσείο Charles Dickens , στο Βρετανικό Μουσείο
Συνάντηση με τους υπευθύνους της πρώτης ελληνικής κινητής βιβλιοθήκης στο Λονδίνο, γεύμα,
Επίσκεψη σε έναν από τους Συλλόγους της ελληνικής ομογένειας του Λονδίνου
αναχώρηση για το ξενοδοχείο ,θεατρική παράσταση το βράδυ.
2η μέρα: Πρωινό και αναχώρηση για το Ελληνικό σχολείο, επίσκεψη στο Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης ( Γκαλερί Τείτ ) , στο Shard , τη Γέφυρα του Λονδίνου, περίπατος στο Hyde Park ,
Notting Hill , Portobello Market, επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας,London Eye , Big Ben
, Westmnister Abbey , St Paul Cathedral, Harrods, Soho - China Town,επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Πρωινό και αναχώρηση για Trafalgar Square , St James Palace , St James
Park,Buckingham Palace ( Αλλαγή φρουράς ),τους Βασιλικούς σταύλους , τον μεγαλύτερο
σιδηροδρομικό σταθμό του Λονδίνου Βικτόρια , τον καθεδρικό ναό Westmnister, επίσκεψη στο
Sea Life ( Ενυδρείο Θαλάσσιας ζωής του Λονδίνου ) , γεύμα,Madame Tussauds - Σπίτι Σέρλοκ
Χόλμς , Regents Park ,Oxford Street, επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Πρωινό και περίπατος στις όχθες του Τάμεση και ελεύθερος χρόνος για περιήγηση στη
γύρω περιοχή…αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Λονδίνου με πτήση για τη Θεσσαλονίκη και
στη συνέχεια για Αμύνταιο.
Παρακαλείστε να μας ενημερώσετε για το ποια μουσεία είναι με κόστος εισόδου και ποια
δωρεάν.
Γ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προσφορές ταξιδιωτικών γραφείων θα γίνονται δεκτές σε σφραγισμένο φάκελο έως τις 11/12/2018
και ώρα 12:00 στη διεύθυνση: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 28ου Σ.Π. 15 Τ.Κ. 53200. Το
άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την Τρίτη στις 11/12/2018 στις 12:30μ.μ από την αρμόδια επιτροπή.
Στις προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων πρέπει να αναγράφονται:
α) Το μεταφορικό μέσο και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές (πούλμαν πολυτελείας, έμπειρoς
οδηγός κλπ).
β) Ξεναγό και συνοδό σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής
γ) Η κατηγορία καταλύματος και τι προσφέρει ( τιμή με πρωινό, τιμή με δείπνο, κλπ).
δ) Λοιπές υπηρεσίες – διευκολύνσεις (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επισκέψεις σε
αρχαιολογικούς χώρους, ξεναγήσεις –ξεναγός , συνοδός κλπ).
ε) Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
στ) Ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος η ασθένειας (Υποχρεωτική).
ζ) Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
η) Τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού, στην οποία θα περιέχονται ΦΠΑ και παντός
είδους φόροι ( διόδια , checkup , κτλ), ώστε η προσφορά να είναι συγκρίσιμη.
θ) Επιβάρυνση ανά μαθητή.
Η Δ/ντρια του Γυμνασίου Αμυνταίου
Φωτιάδου Χριστίνα
Οι προσφορές πρέπει να κατατίθενται στο σχολείο με κλειστό φάκελο και με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή.

