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Στο πλαίσιο ένταξης του Σχολείου μας στο δίκτυο Aspnet της Unesco προγραμματίζουμε την
επίσκεψη μαθητών Της Γ΄ τάξης του Σχολείου μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες
κατά το διάστημα 1/11/2014 έως 4/11/2014.
Στην δράση αυτή συμμετέχουν 15 μαθητές και 2 συνοδοί καθηγητές.
Πρώτη εκδοχή: 4ημερη επίσκεψη Βρυξέλλες – Γάνδη – Μπρυζ από 1/11/2014 έως 4/11/2014.
Ως μεταφορικό μέσο θα χρησιμοποιηθεί αεροπλάνο κατά τη μετάβαση προς Βρυξέλλες και κατά
την επιστροφή από Βρυξέλλες (με απευθείας πτήσεις). Επίσης λεωφορείο για την μετάβαση από
Πάτρα προς αεροδρόμιο και επιστροφή. Επιπλέον, λεωφορείο για όλες τις μετακινήσεις για
Βρυξέλλες -Γάνδη- Μπρυζ.
Δεύτερη εκδοχή: 4ημερη επίσκεψη στις Βρυξέλλες από 1/11/2014 έως 4 /11/2014.
Ως μεταφορικό μέσο θα χρησιμοποιηθεί αεροπλάνο κατά τη μετάβαση προς Βρυξέλλες και κατά
την επιστροφή από Βρυξέλλες (με απευθείας πτήσεις). Επίσης λεωφορείο για την μετάβαση από
Πάτρα προς αεροδρόμιο και επιστροφή.
Τα λεωφορεία θα πρέπει να πληρούν όλους τους από το νόμο προβλεπόμενους όρους και
προϋποθέσεις, με άδεια κυκλοφορίας κατά προτίμηση μετά το 2005.
Απαιτούμενα:
1. Ο διοργανωτής πρέπει να διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας και αναλαμβάνει την υποχρεωτική
ασφάλιση ευθύνης, όπως και την ασφάλιση που θα καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος
ή ασθένειας.
2. Θα πρέπει να αναφέρεται η κατηγορία των ξενοδοχείων (κατά προτίμηση 4 αστέρων), όπως
επίσης η ονομασία τους, η τοποθεσία που βρίσκονται και η απόστασή τους (χιλιομετρική και
χρονική) από το κέντρο των πόλεων.
3. Να αναφέρονται οι αεροπορικές γραμμές και οι πτήσεις που θα χρησιμοποιηθούν.
4. Ημιδιατροφή.
5. Προτεινόμενο αναλυτικό πρόγραμμα για Βρυξέλλες – Γάνδη – Μπρυζ, και για κάθε μέρα χωριστά.

6. Έμπειρος αρχηγός – συνοδός του γραφείου και έμπειροι επίσημοι ξεναγοί για την ξενάγηση σε
Βρυξέλλες – Γάνδη – Μπρυζ.
7. Επίσης , το ταξιδιωτικό γραφείο αναλαμβάνει την εξασφάλιση εισόδου σε Μουσεία σε Βρυξέλλες
– Γάνδη – Μπρυζ.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέχρι την Δευτέρα 22/09/2014 και ώρα 10:30 να υποβάλλουν
κλειστή προσφορά στο γραφείο της Διευθύντριας του Σχολείου, στην οποία θα αναγράφεται για
κάθε εκδοχή χωριστά, η συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού καθώς και η ανά μαθητή
επιβάρυνση συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
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