ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ , ΔΡΔΤΝΑ

Γρεβενά, 8-10-2018
Αρ. Πρωτ.: 343

ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ,
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ Π. & Γ. ΔΚΠ/Η
ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΡΟ: Γ/ΝΗ Γ.Δ. ΓΡΔΒΔΝΩΝ

Νίκης 1
511 00 ΓΡΔΒΔΝΑ
Σηλ.: 24620-28263

Fax: 24620-25053
email: mail@2lyk-greven.gre.sch.gr

ΘΕΜΑ: Προσφορά 5ήμερης εκδρομής
Η Διευθφντρια του 2ου Γενικοφ Λυκείου Γρεβενϊν προκηρφςςει
εκδήλωςη ενδιαφζροντοσ από ταξιδιωτικά γραφεία, για τη διοργάνωςη
5ήμερησ εκπαιδευτικήσ επίςκεψησ μαθητϊν τησ Δευτζρασ (Β) και Τρίτησ
(Γϋ) τάξησ του ςχολείου μασ ςτουσ εξήσ προτεινόμενουσ προοριςμοφσ:

Προσφορά:

1η μέρα Οδικώς Γρεβενά – Θεσσαλονίκη αεροδρόμιο

πρωινή πτήση για Μόναχο. Ξενάγηση και επίσκεψη σε σχολείο του
Μονάχου. Αναχώρηση οδικώς για Πράγα διανυκτέρευση. -2η μέρα
Ξενάγηση Πράγα.- 3η μέρα επίσκεψη Κάρλοβυ Βάρι- 4η μέρα Πράγα-5η
μέρα μετάβαση Βιέννη ξενάγηση- μετάβαση Μπρατισλάβα αναχώρηση και
επιστροφή Θεσσαλονίκη

Επιθυμητό χρονικό διάςτημα εκδρομήσ: 3 Δεκεμβρίου ζωσ 7 ή 5 έως
14 Δεκεμβρίου











Λεωφορείο στη διάθεσή μας για τις μετακινήσεις των μαθητών
Στα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή (πρωινό και ένα γεύμα)
Ξενοδοχεία 3* ή 4*
Μαθητές που θα πάρουν μέρος: 42 και τέσσερις καθηγητές
Αναλυτικό πρόγραμμα επίσκεψης για κάθε ημέρα
Δεν θέλουμε διώροφα λεωφορεία
Εκδρομές, περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
Ελληνόφωνοι ξεναγοί για όλο το διάστημα της εκδρομής.
Συνοδός, αρχηγός του γραφείου/ άριστος γνώστης της διαδρομής



Ασφάλεια αστικής ευθύνης σύμφωνα με το
Π.Δ αρ 2 του
339/1996 περί οργανωμένου τουρισμού και άλλων τουριστικών
υπηρεσιών.
4 καθηγητές συνοδοί δωρεάν
Με την προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί αντίγραφο του ΕΙΔΙΚΟΥ
ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του τουριστικού γραφείου ή υπεύθυνη
δήλωση σύμφωνα με την υπ. αριθ. 128287/Γ2/2011 εγκύκλιο
ΥΠΑΙΘ.






Διατηροφμε ωςτόςο το δικαίωμα να μην επιλέξουμε προςφορά,
αν κριθεί οικονομικά δυςβάςταχτη ή αν για οποιονδήποτε λόγο
δεν ςυμπληρωθεί ο προβλεπόμενοσ αριθμόσ ςυμμετεχόντων
μαθητϊν / -τριϊν.

 Όςον αφορά το πρόγραμμα τησ εκδρομήσ μπορεί να
τροποποιηθεί ανάλογα και με τισ προτάςεισ του ταξιδιωτικοφ
γραφείου.

Κατάθεση προσφορών μέχρι την 15η Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:00 π.μ.

Η Γιευθύντρια

Παπαμιχαλάκη Αικατερίνη

