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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 

για τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στον Βόλο 
 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: Βόλος 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 09/ 5 / 2019                                        

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 11/ 5 / 2019                                           

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 19                    ΤΑΞΗ: Α΄,Γ΄ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ:  03 

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 

1η Μέρα Πέμπτη 09 / 5 / 2019 

Αναχώρηση από 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου για Βόλο στις 07:00 π.μ.. Στάση για μισή ώρα στη Λαμία. Άφιξη στον 
Βόλο, επίσκεψη στην Εβραϊκή Συναγωγή και στο Μνημείο του Ολοκαυτώματος.  Μεσημεριανό γεύμα στις 13:30 
και έπειτα ελεύθερος χρόνος. Άφιξη στο Ξενοδοχείο στις 14:30. Τακτοποίηση και ξεκούραση. 18:30, επίσκεψη στο 
Μουσείο Εντομολογίας και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου. Δείπνο στις 20:30, ελεύθερος χρόνος και 
επιστροφή στο Ξενοδοχείο. 
 

2η Μέρα Παρασκευή 10 / 5 / 2019 

Αναχώρηση για Λάρισα στις 09:00. Επίσκεψη στην Συναγωγή, στα Μνημεία Ολοκαυτώματος και Άννας Φράνκ. 
Περιήγηση στο κέντρο της πόλης, επίσκεψη στο Αρχαίο Θέατρο και τον Ι.Ν. του Αγίου Νικολάου. Μεσημεριανό 
γεύμα στις 14:00 και ελεύθερος χρόνος. Αναχώρηση για Βόλο στις 16:00, επιστροφή στο Ξενοδοχείο. Περιήγηση 
στο κέντρο της πόλης του Βόλου στις 20:00, δείπνο και επιστροφή στο Ξενοδοχείο. 
 

3η Μέρα Σάββατο 11 / 5 /2019 

Αναχώρηση για Μακρυνίτσα στις 09:00. Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας, περιήγηση. 
Επιστροφή, στάση στην Πορταριά. Άφιξη στον Βόλο, μεσημεριανό φαγητό και ελεύθερος χρόνος. Αναχώρηση για 
Ναύπακτο στις 16:00 με στάση μιας ώρας στο Γαλαξίδι. Άφιξη στην Ναύπακτο στις 20:30 

 

 



 

Απαιτήσεις Προσφοράς 

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Μεταφορά από τη Ναύπακτο στον Βόλο και επιστροφή. Μετακινήσεις στα αξιοθέατα όπως αναφέρονται στο 

πρόγραμμα (εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα). 

2. Σαφής αναφορά του μεταφορικού μέσου (κλιματιζόμενο λεωφορείο) το οποίο να καλύπτει τις ανάγκες της 

εκδρομής. 

3. Ξενοδοχείο τουλάχιστον 4* με πρωινό και ένα γεύμα. Απαιτούνται τρίκλινα και δίκλινα δωμάτια για τους 

μαθητές/μαθήτριες και τρία (03) μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές, για τρεις  (02) διανυκτερεύσεις. 

4. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση. 

5. Ιατροφαρμακευτική κάλυψη των μαθητών και των συνοδών σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 

6. Αναφορά της τελικής συνολικής τιμής της εκδρομής και του κόστους ανά μαθητή συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 

7. Το λεωφορείο μετακίνησης θα πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας και να έχει έγκριση ΚΤΕΟ.  

8. Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα 

λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

9. Υπεύθυνη δήλωση ότι το τουριστικό γραφείο διαθέτει βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων 

για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου η οποία βρίσκεται σε ισχύ. 

10. Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο, στο  οποίο θα 

αναφέρεται ρητά η τμηματική καταβολή του ποσού της εκδρομής (30% προκαταβολή με την υπογραφή, 40% 

μια εβδομάδα πριν την αναχώρηση και 30% στην επιστροφή). 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο του 

Διευθυντή του 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου το αργότερο μέχρι  την Μ. Δευτέρα 22-04-2019 στις 12:00 π.μ. . Το 

άνοιγμα των προσφορών θα γίνει την Μ. Δευτέρα 22-04-2019 και ώρα 12:30.  

 

 

 

 

 
 


