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ΠΡΟΣ: ΔΙΕγθΥΝΣΗ ΠΡΩ1ΌΒΑΜ1ΑΣ ΕΚΓ™ΔΕγΣΗΣ ΚγκλΑΔΩΝ
ΚΟ1ΝΟΠΟ1ΗΣΗ : Σε τουριστικά γραφεία μέσω της ιστοσελίδας της Π Ε Κυκλάδων

Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση εκδήλωσης ε\rδιαφέροντος για την οργά\ιωση  ει{δρομής μαθητώ\/ του
Δημοτικού σχολείου Σίφ\ιου, με σκοπό τη συμμετοχή τους στην εκ7ταιδευτική εκδρομή στα Ι{ΠΕ
ΗΙiρακλείου,σταπλαίσιατουαναλιrτικούπρογράμματος»

Η  διευθύντρια  του  δημοτικού  σχρλείου  Σίφνου    προκηρύσσει  την  εκδήλωση  ενδιαφέροντος  από  τα
Τουριστικά  Γραφεία  για  τη  διοργάνωση  ολιγοήμερης  εκδρομής  μαθητών  του  δημοτικού  σχολείου  στο
Ηράκλειο Κρήτης.

Η  εκδρομή  Θα πραγμcrτοποιηθεί το  μήνα  Μάιο του  2Ο20  και  συγκεκριμένα την  περίοδο  ο6/05/2Ο20  -
ΤΙ)ΝΕι|2!02ΙJ.

Ο προβλεπομενος αιριΕ)μος C™μμετεχοντων (Jα ειναι τοιά`rτ`α πέντε Ι341 μαθnτέc. εικοσL πέ`ιτε ίz5j ναιrεt{
και τέσσεοιc  14` σιι`ιοδοί  εκπ/κοί.
Συγκεκριμένα, οι προσφορές Θα πρέπει να εξασφαλίζουν τα παρακάτω:
Ε>  Ακτοπλο1:κά  εισιτήρια  για  63     άτομα     Σίφνο-Σαντορίνη-Ηράκλειο  ιtαι  Ηράκλειο-Πειραιά-Σίφνο  σε
οιιtονομική Θέση.
D  Διαμονή  με πρωινό 63   ατόμων σε έ`tτεκα (11) τετράκλι`ιcL πέντε (5) τρίκλινα και δύο (2)  δίκλινα σε

ξενοδοχείο του  Ηρακλείου  τεσσάρων  (4)  αστέρων  για τοειc  (31  νύπεc   ιm  ποωινό  (06/05  -08/05/20201
σύμφωνα με το πρόγραμμα.

-      Μεταφορά από το λιμάνι στο ξενοδοχείο, κατά την άφιξη και την αναχώρηση.
-      Μεταφορά από το ξενοδοχείο στις ενδιάμεσες στάσεις, όπως ορίζεται στο πρόγραμμα.

Το ποόνοαLιμα τnc εκδοουhc είναι:

ΙΙrΙJΙ  rΑ1γιιΎΙΑ  ΙLnΙΙΑΙΔL Ι  ΙΙΙΙΗL  LhΔrΙJΙΎΙΗL  ΙγιΑΙ'JΙI  Ι !!Ν   Ιυ Ι
ΔΗΜΟΤΙΚΟγ ΣΧΟΛΕΙΟγ ΣiΦΝογ

στο  Ηράκλειο  Κρήτης

ο6/05-ΙΟ/05/2020-dε



Τετάρτη οό/05/2020
08:50

09:20
11  :55

Ι 2:00

16:50
1  Q-1ς

Συγκέντρωση στο λιμάνι της Σίφνου
Αναχώρηση για Σαντορίη με πλοίο.
Άφιξη στο λιμάνι της Σαντορίνης.

Αναχώρηση από το λιμάνι ης Σαντορίνης γu Ηράκλειο με πλοίο.
'Δ/nιFτ`  ΤJn^ιrΊ cι/`    Δ`/r/ν/:mτΊrn  ιις:  ιHσοr.`uέ`w`  A ς>/,`/nr`^ρι'/`  νιrΥ  τ/`  Fρ`//`S/`νει'/`

'2Ο:30 --`r``. |  . -r`^Ι.`. ~.`..  L -' `~^`^'Τ'.|`' .|  r`  r.-νν-Τ~-' -` --~ΎνιJννν  Ι -ν`  -ν  `-' -ννι\r--.

Τακτοποίηση μαθητών στο ξενοδοχείο.
Φαγητο
Διανυκτέρευση.

Πέμmτη ο7/05/202007:00
Αφύπνιση -Πρωινό

08:00 Αναχώρηcη από το ξενοδοχείο- Επίσκεψη στο ΚΠΕ Αρχανών.
Γ\Γ\ . Γ\ r\ Τ`."...__-.^Ι   _--1^_^.,s:_.`_..,Α  _^JΙ-.^-....^.

I                                           `-',  -~Jν 4ι;μμc, σνλι ι  ιjc.  C,rι/ιι^ιι;cι; ο ιι`ν  .ομι; / μυμμω.

14:00 Αναχώρηση από ΚΠΕ για τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσσού.
14:30 Άφιξη στον αρχαιολογικό χώρου Κνωσού.
Ι7:00 Αναχώρηση από Κνωσό.
Ι7.30 Φαγητό και βόλτα cπο κέντρο
22:00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο.   Δuνυκτέρευcη

Παρασκωή ο8/05/202o
07:3Ι)

08:30
Ο9:30
10:ΟΟ
11 :00

11 :30

13:00

Αφυπνιση -11ρωινο
Αναχώρηση για Πλάκα Αγίου Νικολάου.
Άφιξη στην Πλάκα. Αναχώρηση για Σπιναλόγκα.
Άφιξη ση Σπιναλόγκα.
Αναχώρηση από Σπιναλόγκα
Επιστροφή στην Πλάκα. Αναχώρηση για το Δίκταιον Άνδρο
Άφιξη στο Δίκταιον Άνδρο`

Ι                                    Ι4:00 Αναχώρηση από το Δίκταιον Άνδρο προς Άγιο Νικόλαο.
15:00 Φαγητο
18.00 Αναχώρηcη για Κριτσά - Κρούστα.
2 Ι :00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο- Διανυκτέρευση

Σάββατο Ι)9/05/202Ι)08_ΟΟ
Αφύπνιση - Πρωινό

09:00
12:00

Ι2:30

15:00

Ι5:30

18:00

Αναχώρηcnι από ξενοδοχείο. Επίσκεψη στο Ενι]δρείο Ηρακλείου.
Αναχώρηση από το Ενυδρείο προς Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
Άφιξη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
Αναχώρηση από το Μουσείο προς το χωριό Φόδελε.
Άφιξη στο Φόδελε. Φαγητό
Επtσκεψη Οικίας Δομίνικου Θεοτοκόπουλου.

19:00 Αναγώοηστι από Φόδελε πDοC λιιιάνι Ηρακλείου.
21:00 Αναχιώρηστι από Ηι]άκλειο προς Πεφαιά με  πλοίο. Διανυκτέρευση στο πλοίο

ΚΊ]ριακή 10/0S/202006.00
Άφιξη στον Πειραιά.

12:00 Αναχώρηcη από Πειραιά προς λιμάνι Σίφνcyυ με πλοίο.
15:10 Άφιξη στο λιμά™ της Σίφνου.                   L



Σε κάθε περίπτωση, Θα πρέπει να εξασφαλίζονται τα εξής:
>    γποχρεωτική Ασφάλιση  Αστικής   Ευθύνης, όπως ορίζει η  κείμενη  νομοθεσία,  καθώς και πρόσθετη

ασφάλιση για περίπτωση ατιιχήμcπος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού  καθηγητή.

>    Αποδοχή  από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση  αθέτησης των όρων του  συμβολαίου
από την πλευρά του

>     Την  αντιμετώπιση  της περίπτωσης που  δε  Θα πρανματοποιηθεί  η  εκδρομή  στις προβλεπόμενες
rHιεοοιιnνίεc  λό\ιω  ανωτέοαc βίαc ί αντίξοεc καιοικέc συνθήκεc κτλ).

>    Τη  μίσθωση λεωφορείου γιατη μεταφορά  από καιπρος το λιμάνιτου Ηρακλείου, καθώς καιγια
τις ενδιάμεσες  στάσεις-αναμονές  των ημερών.

Για τις  παραπάνω  υπηρεσίες  ζητείται  η  συνολική  uμή  της  εκδρομής  (συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ),
αλλάκαιηεπιβάρυνσrιανάμαθητή.

Με  την  προσφορά  Θα  κατατεθεί  από  το  ταξιδιωτικό  γραφείο  απαραιτήτως  και  υπεύθυνη  δήλωση  ότι
διαθέτει  το  ειδικό  σήμα  λεLτουργίας,  το  οποίο  πρέπει  να  βρίσκεται  σε  ιοχύ.  Επιπλέον,  στο  φάκελο  της
πΊ)οσφοράς πρέπει να υπάρχει απαραιτήτως CD με την προσφορά σε ηλεκτρονική  μορφή  (doc ή  ρdf) για
να  είναι  εύκολη  η  α\tάρτιισή  της  στο  διαδίκτυο.  Οι προσφορές  Θα  πρέπει  να  κατατεθούν  σε  κλειστούς

φακέλους μέχρι τις  11:ΟΟ πυ  τnc  Τοίτnς Ο3 Μαοτίου 2020  στο γραφείο της Διευθύντρια; του Δημοτικώ
σχολείου Σίφνου.
Τηλέφωνα επικοινωνίας κm fαχ:  2284o3ι297
Τηλέφωνα γπευθύνων: 697455 ι ι97, 6994898377
emaί|:  maίι@dίm-sίfnου.Κνκ.schΊzr


