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ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ  

 
Παξαθαινύκε λα δνζνύλ 2 πξνζθνξέο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή εθδξνκή πνπ πξόθεηηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 05/04/2023 έωο 09-04-2023. 

Η πξώηε κε 20 έωο 25 καζεηέο  θαη 3 ζπλόδνπο θαζεγεηέο . 

Η δεύηεξε κε 30 έωο 35 καζεηέο θαη 4 ζπλόδνπο θαζεγεηέο. 

 

Τν πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο είλαη: 

 

1
Η
 ΗΜΔΡΑ Σεηάξηε 05/04/2023 

Αλαρώξεζε αεξνπνξηθώο από Ηξάθιεην γηα όθηα κε πξσηλή πηήζε . Άθημε θαη γλσξηκία κε ην 

ηζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο .Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν –Γείπλν.   

2
ε
 ΗΜΔΡΑ Πέκπηε 06/04/2023 

Γλσξηκία κε ηελ πόιε ηεο όθηαο-μελάγεζε ζην ηζηνξηθό θέληξν. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν-Γείπλν  

3
ε
 ΗΜΔΡΑ Παξαζθεπή 07/04/2023 

Αλαρώξεζε γηα Φηιηππνύπνιε μελάγεζε πόιεο .Αλαρώξεζε γηα ηελ Κνηιάδα ησλ Ρόδσλ. Δπηζηξνθή 

ζηε όθηα. – Γείπλν.  

4
ε
 ΗΜΔΡΑ άββαην  08/04/2023 

Πξσηλό, αλαρώξεζε από ηε όθηα θαη επίζθεςε ζην κνλαζηήξη ηεο Ρίιαο .Αλαρώξεζε  γηα ην 

αληάλζθη, ειεύζεξνο ρξόλνο γηα γλσξηκία  ηεο πόιεο  .Αλαρώξεζε γηα  Θεζζαινλίθε -ηαθηνπνίεζε 

ζην μελνδνρείν. Βόιηα ζην θέληξν ηεο πόιεο . 

5
ε 

ΗΜΈΡΑ Κπξηαθή 09/04/2023 

Δπίζθεςε  ζην Σάθν ηνπ Αγίνπ Παίζηνπ –Αλαρώξεζε γηα ηελ Άλσ πόιε ζηε Θεζζαινλίθεο   θαη 

επίζθεςε ζην εκπνξηθό θέληξν COSMOS –Αεξνδξόκην- Δπηζηξνθή ζην Ηξάθιεην. 

 

Η πξνζθνξά ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηα παξαθάηω: 

1. Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα από Ηξάθιεην πξνο όθηα κε πξσηλή πηήζε. 

2.  Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα από Θεζζαινλίθε πξνο Ηξάθιεην κε βξαδηλή πηήζε. 

3. Να ππάξρεη αλνρή θάπνηνπ κηθξνύ πνζνζηνύ κείσζεο ζηνλ αξηζκό ησλ καζεηώλ. 



4. Κεληξηθά μελνδνρεία 5 αζηέξσλ  κε πξσηλό θαη βξαδηλό ζηε όθηα ,4 αζηέξσλ κε πξσηλό  

ζηελ Θεζζαινλίθε , ηξίθιηλα δσκάηηα γηα ηνπο καζεηέο θαη κνλόθιηλα δσκάηηα γηα ηνπο 

θαζεγεηέο ζπλνδνύο. 

5. Λεσθνξείν κε θιηκαηηζκό,  ην νπνίν ζα είλαη ζπλερώο ζηε δηάζεζε ησλ καζεηώλ γηα ηηο 

κεηαθηλήζεηο ηνπο. Σα ιεσθνξείν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη όιεο ηηο πξνβιεπόκελεο από ηελ 

θείκελε λνκνζεζία πξνδηαγξαθέο (λα έρεη ειεγρζεί από ην ΚΣΔΟ, λα είλαη εθνδηαζκέλν κε ηα 

απαηηνύκελα έγγξαθα θαηαιιειόηεηαο νρήκαηνο, ηελ επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο, 

ειαζηηθά ζε θαιή θαηάζηαζε, πιήξσο θιηκαηηδόκελν θιπ.), θαζώο θαη λα πιεξεί όιεο ηηο 

πξνϋπνζέζεηο αζθάιεηαο γηα ηε κεηαθίλεζε καζεηώλ (δώλεο αζθάιεηαο, έκπεηξνο θαη 

επγεληθόο νδεγόο θιπ.) 

6. Σπλνδόο ηαηξόο κε ην βαζηθό θαξκαθεπηηθό πιηθό , πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε άκεζε 

ηαηξηθή βνήζεηα ζε πεξίπησζε αζζέλεηαο, ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο. 

7. Ξελαγόο ζηελ όθηα θαη ζηε Φηιηππνύπνιε.  

8. Τπνρξεσηηθή Αζθάιηζε Δπζύλεο Γηνξγαλσηή, όπσο νξίδεη ε θείκελε λνκνζεζία, θαζώο θαη 

πξόζζεηε πξναηξεηηθή αζθάιηζε γηα πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο καζεηή ή ζπλνδνύ 

θαζεγεηή θαη κεηαθνξά ηνπ αεξνπνξηθώο, εάλ παξαζηεί αλάγθε. 

9. ε πεξίπησζε κε ζπκκεηνρήο ζηελ εθδξνκή  καζεηή/ηξηαο ιόγσ αζζέλεηαο λα ηνπ/ηεο 

επηζηξαθεί ην αληίζηνηρν ρξεκαηηθό πνζό εμ νινθιήξνπ. 

10. Απνδνρή από κέξνπο ηνπ πξαθηνξείνπ πνηληθήο ξήηξαο, ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ όξσλ ηνπ 

ζπκβνιαίνπ (εγγπεηηθή επηζηνιή), κε πνζό πνπ ζα θαζνξηζηεί από ην ρνιείν. 

11. Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξαθηνξείνπ (εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.Ο.Σ). 

 

Γηα ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο δεηείηαη ε ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή κε ΦΠΑ θαη θόξν δηακνλήο ηεο 

εθδξνκήο αιιά θαη ε επηβάξπλζε αλά καζεηή ρωξηζηά.  

Με ηελ πξνζθνξά ζα θαηαηεζεί από ην ηαμηδησηηθό γξαθείν απαξαηηήησο θαη ππεύζπλε δήισζε όηη 

δηαζέηεη ην εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ηνπξηζηηθνύ γξαθείνπ, ην νπνίν πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ηζρύ.  

αο παξαθαινύκε λα καο θαηαζέζεηε ηελ πξνζθνξά ζαο θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέρξη ηελ Τξίηε 

07/02/2023 θαη ώξα 11: 00 ζην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή  ηνπ 2
νπ

 Γπκλαζίνπ Ηξαθιείνπ θ. Υνπξζαλίδε 

Δκκαλνπήι. Σει. επηθνηλσλίαο 281025211 
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