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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 

για πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο εξωτερικό 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: ΜΠΑΝΣΚΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ_____________________________________________________________________________________________________________________________  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 21/03/2013 ___________________________________________  ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 07:00 π.μ ___________________________  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 24/03/2013 _____________________________________________  ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 20:00 μ.μ _____________________________  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 39                                     ΤΑΞΗ ή ΤΑΞΕΙΣ: Α ΚΑΙ Β _______________  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: ΈΞΙ (06)________________________________________________________________________________________________  

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

1η ηµέρα: Πέµπτη 21/ 3 / 2013 : ώρα 07:00 . Αναχώρηση από Μεσολόγγι ( χώρος σχολείου ) -  Μέσω 

Εγνατίας Οδού -  

 στάση στα OLYMPUS PLAZA  - ∆ιέλευση συνόρων -  Άφιξη στο Μπάνσκο  - Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο – 

∆ιανυκτέρευση. 

 

2η ηµέρα: Παρασκευή 22/3 / 2013 : Πρωινό στο ξενοδοχείο – Αναχώρηση για Σόφια και επίσκεψη στο 49ο 

σχολείο «Μπενίτο Χουάρες» που εδρεύει στη Σόφια και στο χορευτικό γκρούπ Ζντράβετς– περιήγηση και 

ξενάγηση στα αξιοθέατα της Σόφιας, επιστροφή στο Μπάνσκο , διανυκτέρευση. 

 

3η ηµέρα: Σάββατο 23/3/2013 : Πρωινό στο ξενοδοχείο – Περιήγηση στο Μπάνσκο. Επίσκεψη στο Μουσείο 

του Νεόφυτου Ρίλκσι και στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος  Χρόνος ελεύθερος  

 

4η ηµέρα: Κυριακή 24/3/2012 : Αναχώρηση από Μπάνσκο, επίσκεψη στο Σαντάνσκι , επιστροφή στο 

Μεσολόγγι µε ενδιάµεσες στάσεις. 

  

 

 



 

            Απαιτήσεις Προσφοράς 

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 
1. Σαφής αναφορά του µεταφορικού µέσου (λεωφορείο 50 θέσεων) και τυχόν πρόσθετες 

προδιαγραφές. 
2. Ξενοδοχείο, τουλάχιστον τεσσάρων (04) αστέρων, µε πρωινό.  
3. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή. 
4. Επίσηµο ξεναγό σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού σύµφωνα µε το πρόγραµµα. Ο συνοδός θα είναι 

στην διάθεσή µας όλη την ηµέρα και όχι µόνο στις ξεναγήσεις. Το κόστος τoυ ξεναγού να 
υπολογισθεί στην συνολική τιµή –προσφορά, 

5. Αναφορά της τελικής συνολικής τιµής της µετακίνησης, αλλά και του κόστους ανά µαθητή 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

6. Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας και να έχει έγκριση ΚΤΕΟ. 
7. Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει 

ειδικό σήµα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 
8. Το επιλεγµένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συµφωνητικό µε το σχολείο, στο 

οποίο θα αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελµατικής ευθύνης. 
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισµένο φάκελο στο 

γραφείο του ∆ιευθυντή της ΕΠΑ.Σ. Μεσολογγίου το αργότερο µέχρι την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 και 
ώρα 15:30. 

Π_ Ο Διευθυντής  

 της σχολικής μονάδας 

 

 

 ΚΡΙΝΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 


