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Μαγνησίας

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη
στην Αθήνα»
Το σχολείο μας, σε σύμπραξη με το 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Βόλου, στο πλαίσιο του Πολιτιστικού προγράμματος «ART REEF- ΥΦΑΛΟΣ ΤΕΧΝΗΣ» προγραμματίζει διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών μας, την Παρασκευή και το Σάββατο 27 και 28 Απριλίου 2018, στην Αθήνα.
Σύμφωνα με την υπ’ αρ.33120/ΓΔ4 ΥΑ(ΦΕΚ 681/6-3-2017), καλούμε τα ενδιαφερόμενα τουριστικά γραφεία να καταθέσουν κλειστές προσφορές μέχρι και την Παρασκευή 30
Μαρτίου 2018 και ώρα 12.00, στις οποίες να αναγράφεται η συνολική τιμή του πακέτου για
την προαναφερόμενη εκπαιδευτική επίσκεψη, το οποίο περιλαμβάνει τις μετακινήσεις
και την διαμονή (μία διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο τουλάχιστον 4 αστέρων).
Στοιχεία και προδιαγραφές μετακίνησης
•

Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει τη διαδρομή: Βόλο – Βελεστίνο και
Βελεστίνο – Αθήνα, με επιστροφή.

•

Αναχώρηση από Βόλο στις 7:00 το πρωί την Παρασκευή 27/3/2018, με στάση
στο Βελεστίνο και κατεύθυνση για Αθήνα

•

Άφιξη στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού στις 1:30 το μεσημέρι.

•

Αναχώρηση για το ξενοδοχείο που θα διανυκτερεύσει η αποστολή στις 17:30

•

Επίσκεψη στο Θέατρο Παλλάς όπου θα παρακολουθήσουμε την θεατρική παράσταση «Αναζητώντας τον Αττίκ» στις 20:30

•

Επίσκεψη το Σάββατο 28 Απριλίου στο Μουσείο της Ακροπόλεως στις
10:00πμ

•

Επίσκεψη στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στις 16:00 μμ

•

Επιστροφή από Αθήνα το Σάββατο 28/3/2018 στις 20:00 το απόγευμα, με
στάση στο Βελεστίνο και κατεύθυνση για Βόλο.

•

Προβλεπόμενος Αριθμός Συμμετεχόντων Μαθητών: 47
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•

Αριθμός Συνοδών Καθηγητών: 4

•

Όλες οι προαναφερόμενες μετακινήσεις θα γίνονται με λεωφορείο του τουριστικού γραφείου

•

Τα δωμάτια των συμμετεχόντων μαθητών να είναι δίκλινα ή τρίκλινα

•

Τα δωμάτια των συνοδών καθηγητών να είναι δυο μονόκλινα και ένα δίκλινο ή
τέσσερα μονόκλινα.

•

Το ταξιδιωτικό γραφείο μαζί με την προσφορά πρέπει να καταθέσει και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

•

Μετακίνηση με λεωφορείο, το οποίο θα πρέπει να πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις και θα πρέπει να είναι στην αποκλειστική διάθεση καθ’ όλη τη
διάρκεια της εκδρομής

Οι προσφορές θα ανοιχτούν την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 και ώρα 12.30 π.μ.
από Επιτροπή αξιολόγησης, που θα συγκροτηθεί για αυτόν τον σκοπό.
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