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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σε εφαρµογή της Υ.Α. 33120/Γ∆4/28-2-2017 (ΦΕΚ 681 τ.Β΄/6-3-2017), όπως ισχύει σήµερα,
ανακοινώνεται ότι το Πειραµατικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου ανέθεσε την µετακίνηση για
την πραγµατοποίηση ∆ιδακτικής Επίσκεψης την Τετάρτη 06/03/2018 στην Πανεπιστηµιούπολη Γάλλου του Πανεπιστηµίου Κρήτης στο Νοµό Ρεθύµνου, βάσει της σχετικής προκήρυξης, στο Τουριστικό Γραφείο Terra Santa Travel, κρίνοντάς την ως την πλέον συµφέρουσα.
Προσφερθείσα τιµή: 165 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.
Προσφορές υποβλήθηκαν ακόµη από τα Τουριστικά Γραφεία: Νικήτας Κατσαπρακάκης,
Travelink Tours, και C.TR.S.

Η ∆ιευθύντρια

Μαρία Γ. Πατραµάνη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
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Η προσφορά του γραφείου μας για την μετακίνηση 23 μαθητών και συνοδών από το χώρο του

σχολείου στο Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Κ ρ ή τ η ς σ τ ο Ρ έ θ υ μ ν ο , την Τετάρτη 06/03/2019,
με ώρα αναχώρησης από το σχολείο σας στις 08:30 και επιστροφής στο σχολείο στις 14:00
είναι :
290 ευρώ για ένα λεωφορείο 25 θέσεων .
Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνετε Φ.Π.Α
Η προσφορά περιλαμβάνει :

Τουριστικά λεωφορεία ελεγμένα από το ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχημάτων,
επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, καθώς και πληρούν όλες τις
από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές ασφάλειας για τη μετακίνηση μαθητών.
Παρακαλώ να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατό για να προχωρήσουμε στη δέσμευση των
λεωφορείων.

Για την δέσμευση των λεωφορείων θα χρειαστεί κατάθεση 30% της συνολικής αξίας της
μετακίνησης πέντε μέρες πριν από αυτήν και εξόφληση μια μέρα πριν την ημερομηνία της
μετακίνησης στον αριθμό λογαριασμού της Τράπεζας που αναφέρεται παρακάτω :

Οψεως ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε
(ALPHA BANK

775 00200 200 9699)

GR 6901407750775002002009699

Οψεως ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε
(ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6366141180955)
GR2901713660006366141180955

συμπληρώνοντας στην αιτιολογία τα στοιχειά του σχολείου είτε το όνομα του υπευθύνου του
εκάστοτε σχολείου.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση ,

Τμήμα εκδρομών

Κεντρικό : Λ. Ικάρου 9 , 713 06 Ηράκλειο Τ: 2810 300374 F: 2810300274
Υποκ/μα 2 : Περιοχή Λαγκός νέου ΚΤΕΛ , 72100 ‘Αγιος Νικόλαος Τ/ F: 28410 90581

Subject: Προσφορά εκδρομης
From: Νικήτας Κατσαπρακάκης <katsaprakakisnikitas@gmail.com>
Date: 18/02/2019, 10:45
To: mail@lyk-peir-irakl.ira.sch.gr

ΠΡΟΣ
Πειραματικό Γενικό Λύκειο
Ηρακλείου
Σας γνωστοποιούμε ότι για την μετακίνησή 21 μαθητών και 2 συνοδών με προορισμό το
Πανεπιστήμιο Ρεθύμνου τοποθεσία Γάλλος στις 6/3/2019 Η τιμή ανέρχεται στα 250 ευρό με
Φ.Π.Α.Το λεωφορείο πληρεί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλεΊας για την μεταφορά
των μαθητών.
Με εκτίμηση
Νικήτας Κατσαπρακάκης
ΚΙΝ 6944395308
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ΠΡΟΣ: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Αξιότιμοι Κυριοι. Είναι χαρά μας να συμμετέχουμε στο διαγωνισμό για την εκπαιδευτική
εκδρομή του σχολείου σας στη Πανεπιστημιούπολη Γαλλου Ρεθυμνου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ : 06/3/19
ΑΤΟΜΑ. 21 μαθητές και 2 συνοδοί καθηγητές.

Η τιμή είναι €165 με Φ.Π.Α.
Περιλαμβάνεται




Τουριστικά λεωφορεία υπερυψωμένα, με κλιματισμό τα οποία θα είναι διαθέσιμα
στους μαθητές σ΄ολη τη διάρκεια της εκδρομής.Τα λεωφορεία διαθέτουν ολες τις
προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (ελεγμένα από ΚΤΕΟ,είναι
εφοδιασμένα με τα απαιτούμενα εγγραφα καταλληλότητας οχήματος,την επαγγελματική
άδεια οδήγησης,ελαστικά σε καλή κατάσταση,πλήρως κλιματιζόμενα κλπ.)καθως
κ΄πληρούν ολες τις προϋποθέσεις ασφάλειας για τη μετακίνηση μαθητών (ζώνες
ασφαλείας,εμπειροι οδηγοί κ.τ.λ.)
Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης.

Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση,είμαστε στη διάθεση σας.

Με εκτίμηση
Γκιώνη – Ταβερναράκη Ευγενία
Terra Santa Travel
www.terrasanta travel.gr

TERRA SANTA TRAVEL KOKKINI XANI TEL.2810390912 – 6946082751 FAX.2810761400
info@terrasantatravel.gr, www.terrasantatravel.gr

email

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. ∆/νση : Ι. ΚΟΡΝΑΡΟΥ 17
Ταχ. Κώδ. : 714 10
Πληροφορίες : ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡΑΜΑΝΗ
Τηλέφωνο: 2810 261985
FAX. 2810 261985

Ηράκλειο 28/02/19

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακινήσεις μαθητών και
συνοδών με λεωφορείο στο Παν/μιο Γάλλου στο Ρέθυμνο & στην αρχαία Ελεύθερνα.
Αγαπητέ Κύριε,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι προσφορές μας για μετακινήσεις με λεωφορεία, προκειμένου
να πραγματοποιηθούν οι εκπαιδευτικές επισκέψεις του σχολείου σας στις παρακάτω διαδρομές είναι:
1. Μαθητές 62 & συνοδοί 4, με πούλμαν 47 θέσεων και ένα mini Bus 20 θέσεων, την
Παρασκευή 08/03 στο Μουσείο της αρχαίας Ελεύθερνας. Η συνολική τιμή είναι 439 € με το
ΦΠΑ.
2. Μαθητές 21 & συνοδοί 2, με πούλμαν 47 θέσεων, την Τετάρτη 06/03 στο Παν/μιο Κρήτης
στο Ρέθυμνο η τιμή είναι 209 € με το ΦΠΑ.
Τα λεωφορεία μας διαθέτουν όλες τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας, ελεγμένα από ΚΤΕΟ,
κλιματιζόμενα, ελαστικά σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, έμπειροι, ευγενικοί και πρόθυμοι οδηγοί
Φαρμακείο.

Με εκτίμηση
Βασιλική Ψαρού – Νίκος Μπαγκάκης
TraveLink
Λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου 31
71202 Ηράκλειο
Τηλ: 2810 225090
Fax: 2810 225901
E-mail: info@travelinktours.gr

