ΦΛΩΡΙΝΑ 28 /1 /201 4
Προς: Τουριστικά Γραφεία
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 5ΜΕΡΗ Ή 4ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ
Αξιότιµοι κύριοι
Σας ενηµερώνουµε ότι το 2 ΓΕΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ επιθυµεί να πραγµατοποιήσει εκδροµή στις Δαλματικές Ακτές για 5
ηµέρες (ή 4 ηµέρες) και 4 διανυκερεύσεις(ή 3 διανυκερεύσεις), συγκεκριµένα από τις 11/03/2014 έως 15/03/2014(
ή 11/03/2014 έως 14/03/2014).Παρακαλώ να µας αποστείλετε προσφορά σε σφραγισµένο φάκελο έως τις
4/2/2014 και ώρα 12:00΄π.µ. στην ∆/νση του Σχολείου για συνολικά 60 µαθητές περίπου µε αυξοµείωση 2,3
µαθητές και4 καθηγητές συνοδούς.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1) Η εκδροµή θα είναι οδική
2) Η εκκίνηση της εκδροµής δε θα πραγµατοποιηθεί πριν τις 06:00 π.µ,ενώ η άφιξη στον τόπο προορισµού και
επιστροφής στο σχολείο θα πραγµατοποιηθεί το αργότερο έως τις 10:00 µ.µ.
3) Απαιτείται η ρητή αναφορά στην κατηγορία καταλύµατος που προτείνεται(και παροχές, όπως διατροφή ή
ηµιδιατροφή)
4) Κατάθεση προγράµµατος της εκδροµής.
5) Η επίσκεψη στις Δαλματικες Ακτες θα περιλαµβάνει τις περιοχές ,Ντουμπροβνικ , Μπουτβα , Κοτορ ,Σπλιτ
,Ζαγκρεπ
6) Λοιπές υπηρεσίες ( επισκέψεις σε ιστορικά, πολιτισµικά µνηµεία,συνοδηγό, συνοδό του Τουριστικού γραφείου
καθ΄όλη τη διάρκεια της εκδροµής ,ξενάγηση µε επίσηµο ξεναγό)
7) Το λεωφορείο θα είναι διαθέσιµο για οποιαδήποτε µετακίνηση σύµφωνα µε το πρόγραµµα που θα συµφωνηθεί
( ξεναγήσεις-περιηγήσεις-µετακινήσεις)
8) Το πρακτορείο να έχει υποχρεωτική ασφάλιση Ευθύνης σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και πρόσθετη
ασφάλιση, που να καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήµατος ή νοµοθεσία και πρόσθετη ασφάλιση, που να
καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήµατος ή ασθενείας.
9) Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήµα λειτουργίας που βρίσκεται σε ισχύ.
10) Τελική συνολική τιµή οργανωµένου ταξιδιού.
11) Επιβάρυνση ανά µαθητή και απόδειξη ατοµική µε το πέρας της εκδροµής.
12) Οποιεσδήποτε επιπλέον υπηρεσίες που µπορεί να προσφέρει το πρακτορείο να συµπεριληφθούν στην
προσφορά.
Θα είµαστε στη διάθεση σας για κάθε συµπληρωµατική πληροφορία (TΗΛ. 6974117950, 6977599734).
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