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Σχολικό έτος : 2012-2013 

                                                                                                        

Μύτικας: 08-02-2013 

                                                                                                      

Αρ.Πρωτ: 69 
 

Προκήρυξη 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς. 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 11/3/2013 ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 06:00 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 15/3/2013 ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 22:00 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 19 ΤΑΞΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 2 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

1η ημέρα: Δευτέρα… 

ΩΡΑ 06:00 αναχώρηση από Μύτικα για Θεσσαλονίκη Σέρρες μέσω Μετσόβου. Φθάνουμε 

στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα περίπου στις 14:00 περνώντας το Σαντάνσκι καταλήγουμε 

στη Σόφια. Τακτοποίηση, φαγητό, διανυκτέρευση. 

2η ημέρα:Τρίτη 

ΩΡΑ 09:00 πρωινό και ξεκίνημα για ξενάγηση στη Σόφια. Μουσεία, ναός Αλέξανδρου 

Νέφσκι, Κοινοβούλιο, Πανεπιστημιούπολη, Ρωμαϊκά Μνημεία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

Απόγευμα: ελεύθερος χρόνος για ψώνια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

3η ημέρα: Τετάρτη 



Πρωινό και αναχώρηση για Φιλιππούπολη – Μπάνσκο. Στη Φιλιππούπολη επίσκεψη στο 

ρωμαϊκό στάδιο, την εκκλησία του αγίου Κων/νου και Ελένης, το λαογραφικό μουσείο 

Κουγιουμτζόγλου, το σπίτι του Λαμαρτίνου. Στη συνέχεια επιβίβαση στο λεωφορείο με 

προορισμό το Μπάνσκο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο, διανυκτέρευση. 

4η ημέρα: Πέμπτη 

Πρωινό και βόλτα με το οκταθέσιο κλειστό τελεφερίκ στο χιονοδρομικό κέντρο. 

Θαυμάζουμε τοπίο πίνοντας μια ζεστή σοκολάτα ή καφέ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

Διανυκτέρευση. 

5η ημέρα: Παρασκευή 

Πρωινό και αναχώρηση Μπάνσκο Σαντάνσκι Μύτικας. Στάση για μεσημεριανό στη Βέροια. 

Άφιξη στο Μύτικα 22:00. 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η προσφορά πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Σαφής αναφορά του μεταφορικού μέσου και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές. 

2. Ξενοδοχείο τουλάχιστον 4 αστέρων με πρωινό μπουφέ και γεύμα ή δείπνο. 

(Απαιτούνται δύο δίκλινα, πέντε τρίκλινα δωμάτια για μαθητές και δύο μονόκλινα 

για καθηγητές για τέσσερις διανυκτερεύσεις) 

3. Ελληνόφωνες ξεναγήσεις σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού σύμφωνα με το 

πρόγραμμα, το κόστος του οποίο να συμπεριληφθεί στην προσφορά. 

4. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή. 

5. Προαιρετική ασφάλιση συμμετεχόντων στην εκδρομή. 

6. Αναφορά τελικής συνολικής τιμής της μετακίνησης αλλά και του κόστους ανά 

μαθητή συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

7. Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί του 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. Το επιλεγόμενο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το 

σχολείο στο οποίο θα αναφέρεται ρητά η ασφάλεια αστικής, επαγγελματικής 

ευθύνης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο 

στο σχολείο που θα πραγματοποιήσει τη μετακίνηση μέχρι 22/02/2013 ημέρα Παρασκευή 

και ώρα 13:00. 

Ο Διευθυντής 

 

Πολίτης Νικόλαος 


