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   ΠΡΟΣ  ΤΑ  ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  υποβολής  οικονομικής  προσφοράς 

για   πολυήμερη   εκπαιδευτική   επίσκεψη 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

  

ΤΟΠΟΣ           ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ:     ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ -  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 13/12/2019  ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 06.00πμ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:  18/12/2019 ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 09.00 μ.μ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  ΜΑΘΗΤΩΝ: 48 ΤΑΞΗ: Γ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ   ΣΥΝΟΔΩΝ  ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 4 

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 13/12: Αγρίνιο - Βελιγράδι  
Συγκέντρωση στον αύλειο χώρο του σχολείου στις 6.00 μ.μ. και αναχώρηση για το 

Βελιγράδι. Ημίωρες στάσεις για ξεκούραση και γεύμα στην Ιονία και αργότερα στην 

Εγνατία, στους Ευζώνους, στα Σκόπια,  ενώ συνέχεια του  ταξιδιού  για  Βελιγράδι. 

Άφιξη στις 9.00μ.μ., τακτοποίηση, δείπνο ( στο ξενοδοχείο ή σε εστιατόριο της 

πόλης) και διανυκτέρευση. 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ, 14/12: Βελιγράδι - Βουδαπέστη  

Μετά το πρωινό  στις 8.00 π.μ. στο Βελιγράδι, θα ακολουθήσει η  περιήγηση στην 

πόλη στο Κοινοβούλιο της Σερβίας, στο παλαιό Παλάτι, στον Ναό του Αγίου Σάββα, 

στην πλατεία Δημοκρατίας και στον κεντρικό πεζόδρομο του Πρίγκιπα Μιχαήλ. 

Πρόχειρο γεύμα, αναχώρηση στις 13.00 μ.μ. και άφιξη στις 7.00 μ.μ. στη 

Βουδαπέστη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Αργότερα κρουαζιέρα στον Δούναβη. 

Δείπνο, διανυκτέρευση. 



 

ΚΥΡΙΑΚΗ, 15/12:  Βουδαπέστη - Παραδουνάβια Χωριά 

Πρωινό και περιήγηση στην πόλη:  την πλατεία των Ηρώων, με το μνημείο της 

Χιλιετηρίδας, το καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, τη λεωφόρο της Δημοκρατίας 

με τα καλοδιατηρημένα κτίρια και το Κοινοβούλιο. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα. Το 

απόγευμα από τη Γέφυρα των Λεόντων ξενάγηση στη Βούδα: λόφος των ψαράδων, 

κάστρα και εκκλησία του Ματίας, στην οποία γίνονταν οι στέψεις των βασιλέων. 

Δείπνο, διανυκτέρευση. 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ, 16/12:  Βουδαπέστη -Μπελογιάννη- Παραδουνάβια Χωριά 

 Πρωινό και αναχώρηση στις 8.30 π.μ. για το χωριό Μπελογιάννη. Επίσκεψη στο 

ελληνικό σχολείο και ξενάγηση στην περιοχή. Αναχώρηση για Παραδουνάβια χωριά, 

γεύμα και  επιστροφή στη Βουδαπέστη.  Κατεύθυνση προς τον λόφο του Γκέλερτ, με 

την πανοραμική θέα της Βούδας και της Πέστης, το άγαλμα της Ελευθερίας και το 

κάστρο, την Τσιταντέλα. Δείπνο, διανυκτέρευση. 

 

ΤΡΙΤΗ, 17/12: Βουδαπέστη - Νόβι Σαντ - Βελιγράδι  
Μετά το πρωινό, στις 8.30 π.μ.  αναχώρηση για την πόλη του Νόβισαντ, την «Αθήνα 

της Σερβίας». Περιήγηση στο κάστρο Petrovaradin, τον Καθεδρικό Ναό, το 

Δημαρχείο και ελεύθερο χρόνο για γεύμα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κατόπιν 

κατεύθυνση προς Βελιγράδι: άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση. Ακολουθεί 

περιήγηση-ξενάγηση στο  οικοδομικό τετράγωνο που δέχθηκε τους νατοϊκούς 

βομβαρδισμούς και, κατόπιν, στην «Bohemian Quarter». Δείπνο σε εστιατόριο της 

πόλης. Διανυκτέρευση.  

 

ΤΕΤΑΡΤΗ, 18/12: Βελιγράδι - Αγρίνιο 

Πρωινό και αναχώρηση στις 9.00 π.μ. από Βελιγράδι για Αγρίνιο με ενδιάμεσες 

στάσεις για ξεκούραση και γεύμα. Άφιξη στο Αγρίνιο, στο χώρο του σχολείου, στις 

9.00 μ.μ.  

 
Σημείωση: Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες το πρόγραμμα μπορεί ελαφρώς να τροποποιηθεί. 

                                                                       Απαιτήσεις Προσφοράς 

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

1.  Μεταφορά των συμμετεχόντων με λεωφορείο, του οποίου θα δίνονται με σαφή αναφορά: ο τύπος, η 

άδεια κυκλοφορίας, ο αριθμός των θέσεων των επιβατών, το έτος 1
ης

 κυκλοφορίας μεταφορικού μέσου 

και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές καθώς να έχει και έγκριση ΚΤΕΟ. 

2. Το λεωφορείο θα πρέπει να διαθέτει δύο έμπειρους οδηγούς των οποίων τα ονοματεπώνυμα θα 

αναγράφεται στην προσφορά. 

3. Το λεωφορείο να είναι διαθέσιμο και για τυχόν βραδινές εξόδους των μαθητών.  

4. Διαμονή σε ξενοδοχεία  4 αστέρων(*)  στο κέντρο ή τον ιστό της πόλης (όχι σε προάστιο), τόσο στο 

Βελιγράδι όσο και στη Βουδαπέστη. Δίκλινα - τρίκλινα – τετράκλινα δωμάτια για τους μαθητές και 

μονόκλινα ή  δίκλινα για τους συνοδούς καθηγητές. Η διαμονή μαθητών και συνοδών σε ενιαίο κτίριο 

του ξενοδοχείου. 



5. Πρωινό και ημιδιατροφή (γεύμα ή δείπνο) σε μπουφέ, είτε στο ξενοδοχείο είτε σε χώρους εστίασης 

εκτός ξενοδοχείου.     

6. Λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων, κλπ.) 

7. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή. 

8. Ασφάλιση των συμμετεχόντων στην εκδρομή. 

9. Ταξιδιωτική ασφάλεια. 

10. Αναφορά της τελικής συνολικής τιμής της προσφοράς (διαμονής/ μετακίνησης) αλλά και ο επιμερισμός 

της ανά μαθητή, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που ο αριθμός των μαθητών 

αυξηθεί  λίγο  (πχ 52), επειδή θα απαιτείται  λεωφορείο  περισσότερων  θέσεων, να υπάρχει 

ανάλογη βελτιωτική προσφορά. 

11. Στην προσφορά θα περιλαμβάνονται: 

A) Το κόστος εισόδου των μαθητών/συνοδών σε μουσεία ή αρχαιολογικούς χώρους καθώς και αν 

απαιτείται η αμοιβή ξεναγού. 

Β) Το κόστος περιήγησης με πλοιάριο στον Δούναβη. 

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

σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ ήτοι δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα 

ταξιδιωτικά γραφεία που πληρούν τις κατά το νόμο  προϋποθέσεις για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.   

Το  ταξιδιωτικό γραφείο που θα επιλεγεί θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο, στο οποίο θα 

αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης. Με την υπογραφή του συμφωνητικού 

το ταξ. Γραφείο θα εισπράξει σαν προκαταβολή το 40% του συνολικού ποσού, το 40% πέντε(5) ημέρες 

πριν την αναχώρηση και το 20% μέχρι πέντε (5) ημέρες μετά την επιστροφή. Σε περίπτωση αθέτησης των 

ανωτέρω προϋποθέσεων, το σχολείο επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμη απαίτηση: κατακράτηση μέρους των 

συμφωνημένων χρημάτων, αποκλεισμός από μελλοντικές εκδρομές κ.λ.π. 

Σύνταξη και  υποβολή προσφορών:   Οι προσφορές   θα υποβληθούν στο γραφείο του Διευθυντή του 

2
ου

 ΓΕΛ Αγρινίου, σε κλειστό φάκελο, μέχρι  την    8-11-2019    ημέρα   Παρασκευή    και  ώρα   11.00 π.μ. 

 

 Ο Διευθυντής  

 

 

 Γεώργιος Τσιπάς 
 Β______________________________________________________________________ 

 (Ονοματεπώνυμο, υπογραφή & σφραγίδα) 


