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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  ΠΟΛΤΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ - ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ 

 

1. α) ΧΟΛΕΙΟ: ΕΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΡΩΝ 

    β) ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΧΟΛΕΙΟΤ: 2321037110 

    γ) ΦΑΞ ΧΟΛΕΙΟΤ: 2321037110 

    δ) EMAIL ΧΟΛΕΙΟΤ: gymlykespserron@sch.gr  

2. ΠΡΟΟΡΙΜΟ: ΒΟΛΟ 

3. ΑΡΙΘΜΟ ΗΜΕΡΩΝ: Σζσσερις (4) ήμερες  
(διανυκτερεφσεις 3) 

4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ: Από 12/12/2019 ζωσ και 15/12/2019 

5. α) ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ   
    ΜΑΘΗΣΩΝ: 20 

    β) ΑΡΙΘΜΟ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ    
    ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ: 2 

6. α) ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΤ: 

Ξενοδοχείο 4 αςτζρων. 
Δωμάτια δίκλινα και τρίκλινα για τουσ μακθτζσ 
(χωρίσ ράντηα), και μονόκλινα δωμάτια για τουσ 
ςυνοδοφσ κακθγθτζσ. 
Τα δωμάτια κα βρίςκονται ςτθν ίδια πτζρυγα και κα 
είναι όλα ςυγκεντρωμζνα. 

    β) ΠΕΡΙΟΧΗ (ΚΕΝΣΡΟ  ή  ΟΧΙ): 
Τα ξενοδοχεία κα πρζπει να  βρίςκονται μζςα ςτθν 
πόλθ ι ςτον ευρφτερο ιςτό αυτισ (με προτίμθςθ 
πλθςίον του κζντρου τθσ πόλθσ). 

7. ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΟ: 

Λεωφορείο με 2 οδθγοφσ - επικυμθτό.  
Το Λεωφορείο κα είναι ςτθ διάκεςι μασ για 
οποιαδιποτε μετακίνθςθ ςτθ διάρκεια τθσ εκδρομισ, 
τισ  νυκτερινζσ εξόδουσ και τισ λοιπζσ ξεναγιςεισ. 

8. ΛΟΙΠΕ ΤΠΗΡΕΙΕ: 

1. Πρωινό με θμιδιατροφι (κατά προτίμθςθ ςε 
μπουφζ). 
2.   Η καταβολι των χρθμάτων κα γίνει ςε τρεισ (3) 
δόςεισ. Η πρώτθ δόςθ (1/3) με τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, θ δεφτερθ (1/3) 3μζρεσ πριν τθν 
αναχώρθςθ 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. 
3. Η αναχώρθςθ κακώσ και θ επιςτροφι κα γίνει από 
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το ςχολείο. 

9. ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΕΤΘΤΝΗ  
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΝΑΙ (Υποχρεωτικό) 

10. ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ: Επικυμθτι 

11. ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    
ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟ  ΧΟΛΕΙΟ: 

Οι προςφορζσ κα είναι κλειστζς  (αποκλειςτικά ςε 
κλειςτοφσ φακζλουσ με όλα τα απαραίτθτα 
δικαιολογθτικά). 
Παρακαλοφμε να μασ αποςτείλετε προςφορά μζχρι 
τθν Παρασκευή 22/11/2019 - ΩΡΑ: 19:30 μ.μ. θ 
οποία να ςυνοδεφεται από υπεφκυνθ διλωςθ του 
ταξιδιωτικοφ πρακτορείου ότι διακζτει ειδικό ςιμα 
λειτουργίασ ςε ιςχφ. 

12. ΛΟΙΠΕ ΠΑΡΟΧΕ ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟΤ:  

 

                                                                                                                     Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

 

 

Χρ. Τριανταφύλλου 

 

 


