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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς
για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή/μετακίνηση
(Με βάση τα άρθρα 14,15 της ΥΑ 129287/Γ2/10-11-2011, ΦΕΚ 2769/Β/2-12-2011
όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 220647/Δ2/23-12-2016, ΦΕΚ 4227/Β/28-12-2016)

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Τόπος μετακίνησης: Μόναχο
Ημερομηνία αναχώρησης: στο χρονικό διάστημα από 28/3/2019 μέχρι 9/4/2019 (να
συμπεριλαμβάνεται οπωσδήποτε ένα Σαββατοκύριακο)
Διανυκτερεύσεις: 3 για αεροπορική εκδρομή ή 5 για οδική εκδρομή
Ώρα αναχώρησης:
-πρώτη πρωινή πτήση προς Μόναχο ή Salzburg
- οδικώς για 6μερη εκδρομή
Αριθμός μαθητών που θα συμμετάσχουν: 58
Αριθμός συνοδών: 3 + 1 (αρχηγός εκδρομής)

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ- ΕΚΔΡΟΜΗΣ (αεροπορικώς ή οδικώς)
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορές για τις 3 εναλλακτικές της εκδρομής.
1. Αεροπορικώς Θεσσαλονίκη-Μόναχο-Θεσσαλονίκη

Μετακίνηση με λεωφορείο από το αεροδρόμιο προς το ξενοδοχείο (και επιστροφή) και
ημερήσια εκδρομή στο Innsbruck ή Salzburg της Αυστρίας.
Θα επιθυμούσαμε επίσης ενημέρωση σχετικά με το αντίτιμο του εισιτηρίου για τα παρακάτω
σημεία ενδιαφέροντος στο Μόναχο (χωρίς να συμπεριληφθούν στην τελική προσφορά):







κάρτα διαδρομών μετρό 2ημερης ισχύος
Marienplatz (Neues Rathaus , Glockenspiel, περιήγηση σε εκκλησίες της Odeonsplatz)
Παλάτι Schloss Nymphenburg (γκαλερί και αίθουσα με τους καθρέφτες)
Εκκλησία Γοτθικού ρυθμού Frauenkirche
Allianz Arena
Englischer Garten

2. Αεροπορικώς Θεσσαλονίκη-Salzburg-Θεσσαλονίκη
Μετακίνηση με λεωφορείο από το αεροδρόμιο του Salzburg και ημερήσια περιήγηση στα
βασικά αξιοθέατα της πόλης για ολόκληρη την πρώτη ημέρα και μετακίνηση προς Μόναχο για
εκεί διανυκτέρευση.
Θα επιθυμούσαμε επίσης ενημέρωση σχετικά με το αντίτιμο του εισιτηρίου για τα παρακάτω
σημεία ενδιαφέροντος στο Μόναχο (χωρίς να συμπεριληφθούν στην τελική προσφορά):







κάρτα διαδρομών μετρό 2ήμερης ισχύος
Marienplatz (Neues Rathaus , Glockenspiel, περιήγηση σε εκκλησίες της Odeonsplatz)
Παλάτι Schloss Nymphenburg (γκαλερί και αίθουσα με τους καθρέφτες)
Εκκλησία Γοτθικού ρυθμού Frauenkirche
Allianz Arena
Englischer Garten

3. Οδικώς Φλώρινα-Μόναχο-Φλώρινα.
Με προτεινόμενη διανυκτέρευση την πρώτη ημέρα σε Βουδαπέστη και την τελευταία σε
Ζάγκρεμπ ή Λιουμπλιάνα (επιστροφή μέσω Σλοβενίας).
Ημερήσια εκδρομή στο Innsbruck ή Salzburg της Αυστρίας.
Θα επιθυμούσαμε επίσης ενημέρωση σχετικά με το αντίτιμο του εισιτηρίου για τα παρακάτω
σημεία ενδιαφέροντος στο Μόναχο (χωρίς να συμπεριληφθούν στην τελική προσφορά):







κάρτα διαδρομών μετρό 3ημερης ισχύος
Marienplatz (Neues Rathaus , Glockenspiel, περιήγηση σε εκκλησίες της Odeonsplatz)
Παλάτι Schloss Nymphenburg (γκαλερί και αίθουσα με τους καθρέφτες)
Εκκλησία Γοτθικού ρυθμού Frauenkirche
Allianz Arena
Englischer Garten

Γ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
1. Σαφή αναφορά του μεταφορικού μέσου (για όλες τις εναλλακτικές διαδρομές που
προτείνονται) και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές.
2. Αναφορά στην προσφορά της κατηγορίας του καταλύματος.
3 διανυκτερεύσεις (ή 4 διανυκτερεύσεις στην περίπτωση της οδικής εκδρομής) σε κεντρικό
ξενοδοχείο του Μονάχου με ημιδιατροφή.
3. Λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται (παρακολούθηση εκδηλώσεων/ επίσκεψη σε αξιοθέατα
κλπ).
- ενημέρωση για εισιτήρια μουσείων στο Μόναχο
-ενημέρωση για τιμή κάρτας διαδρομών μετρό
4. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή.
5. Προαιρετική ασφάλιση των συμμετεχόντων στην εκδρομή.
6. Αναφορά της τελικής συνολικής τιμής της μετακίνησης αλλά και του κόστους ανά μαθητή
με ΦΠΑ.
7. Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας και να έχει έγκριση ΚΤΕΟ.

Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει
ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο ια υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο, στο οποίο
θα αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο
σχολείο, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 22-02-2019 και ώρα 12.00μ.
Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις σχετικά με το πρόγραμμα της εκδρομής παρακαλώ επικοινωνήστε
με το σχολείο, υπόψην κ. Ρώμπαπα ή κ.Καραντζούλη.

Ο Διευθυντής

Τζώτζης Ιωάννης

