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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  ΠΟΛΤΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ – ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ 
Ε ΡΩΜΗ - ΦΛΩΡΕΝΣΙΑ 
ΣΑΞΗ: Γ΄ΛΤΚΕΙΟΤ 

 

1. α) ΧΟΛΕΙΟ: ΓΕ.Λ. ΠΕΝΣΑΠΟΛΗ 

    β) ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΧΟΛΕΙΟΤ: 2321071317 

    γ) ΦΑΞ ΧΟΛΕΙΟΤ: 2321071417 

    δ) EMAIL ΧΟΛΕΙΟΤ: mail@lyk-pentap.ser.sch.gr 

2. ΠΡΟΟΡΙΜΟ: 
ΡΩΜΗ - ΦΛΩΡΕΝΣΙΑ 
 

3. ΑΡΙΘΜΟ ΗΜΕΡΩΝ: 

ΕΞΙ (6) θμζρεσ 
Πζντε (5) διανυκτερεφςεισ 
(Όλεσ οι διανυκτερεφςεισ ςτθ Ρϊμθ) 
 

4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ: 
το διάςτημα από 10-12-2019 ζωσ  15-12-2019. 
 

5. α) ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ   
    ΜΑΘΗΣΩΝ: 

23 

    β) ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ    
    ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ: 

3 
 

6. α) ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΤ: 

3*** ι 4 **** αςτζρων. Δίκλινα ζωσ τρίκλινα για 
τουσ μακθτζσ (χωρίσ ράντηα). Μονόκλινα για τουσ 
κακθγθτζσ. Σα δωμάτια κα βρίςκονται ςτθν ίδια 
πτζρυγα και κα είναι όλα ςυγκεντρωμζνα. 

    β) ΠΕΡΙΟΧΗ (ΚΕΝΣΡΟ  ή  ΟΧΙ): 
Σο ξενοδοχείο να βρίςκεται ςε απόςταςθ 5 ζωσ 7 
χλμ. από το κζντρο τθσ Ρϊμθσ.  

7. ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΟ: 

α) ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ:  Πεντάπολθ – Αεροδρόμιο 
Μακεδονία – Πεντάπολθ. 
β) ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ: Θεςςαλονίκθ-Ρϊμθ, 
                               Ρϊμθ – Θεςςαλονίκθ.            
γ) ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ: Ρϊμθ- Φλωρεντία,  
                              Φλωρεντία – Ρϊμθ.  
 

8. ΛΟΙΠΕ ΤΠΗΡΕΙΕ: 

Με τθν κατάκεςθ των προςφορϊν κα υποβλθκεί 
ενδεικτικό πρόγραμμα το οποίο κα οριςτικοποιθκεί 
ςτθ ςυνζχεια. 
1. Τποχρεωτικι παροχι πρωινοφ. 
 
2. Επίςθμοσ ελλθνόφωνοσ ξεναγόσ. 



3. Λεωφορείο ςτθ διάκεςθ των εκδρομζων για τισ 
μετακινιςεισ ςτθ Ρϊμθ και για ενδεχόμενεσ βραδινζσ 
εξόδουσ. 
4. Η καταβολι των χρθμάτων κα γίνει ςε τρεισ (3) 
δόςεισ. Η πρϊτθ δόςθ (1/3) με τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, θ δεφτερθ (1/3) μία  εβδομάδα πριν 
τθν αναχϊρθςθ και το υπόλοιπο 1/3 αμζςωσ μετά 
τθν επιςτροφι. Ωσ ριτρα μθ τιρθςθσ οποιουδιποτε 
όρου του ςυμβολαίου ορίηεται το 1/3 του ςυνολικοφ 
κόςτουσ τθσ εκδρομισ. 
5. Σα ενδεχόμενα «free tickets» κα υπολογιςτοφν 
ςτθν τελικι τιμι προσ όφελοσ των μακθτϊν. 
6. Σο τζλοσ διαμονισ ςτα ξενοδοχεία όπωσ 
υπολογίηεται κατά άτομο να υπολογιςτεί ξεχωριςτά 
και να αναφζρεται ςτθν προςφορά. 
7. Η αναχϊρθςθ κα γίνει από το ςχολείο ςτθν 
Πεντάπολθ και θ επιςτροφι κα είναι  ςτθν 
Πεντάπολθ. 
 
 

9. ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΕΤΘΤΝΗ  
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: 

ΝΑΙ (Τποχρεωτικό). Θα υπάρχει αςφαλιςτικι 
κάλυψθ  αςτικισ και επαγγελματικισ ευκφνθσ. 
Πρζπει να κατατεκοφν με τθν υποβολι τθσ 
προςφοράσ: Όνομα αςφαλιςτικισ Εταιρείασ και 
Αρικμόσ Αςφ. υμβολαίου. 

10. ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ: Ιατροφαρμακευτικι Περίκαλψθ  

11. ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    
      ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟ   
      ΧΟΛΕΙΟ: 

Οι προςφορζσ κα είναι κλειςτζσ  (αποκλειςτικά ςε 
κλειςτοφσ φακζλουσ με όλα τα απαραίτθτα 
δικαιολογθτικά) και κα κατατεκοφν μζχρι τθ 
ΠΕΜΠΣΗ 24/10/2019 - ΩΡΑ: 12.00, κα ςυνοδεφονται 
δε από υπεφκυνθ διλωςθ του ταξιδιωτικοφ 
πρακτορείου ότι διακζτει ειδικό ςιμα λειτουργίασ ςε 
ιςχφ. 

12. ΛΟΙΠΕ ΠΑΡΟΧΕ ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟΤ:  

 
      Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ 
 

                                                                                                              Νικολίνα ταθάκη          
 
 




