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ΠΡΟΣ:

Πληροφορίες: κ. Α.Αραβανής
Τηλέφωνο: 2645022640
FAX: 2645022478
e‐mail: mail@2lyk-lefkad.lef.sch.gr

Τα τουριστικά και ταξιδιωτικά πρακτορεία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για την
πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή μαθητών της Γ΄ Λυκείου του 2ου Γ.Ε.Λ. στην
Θεσσαλονίκη σύμφωνα με την 33120/ΓΔ4 ΦΕΚ 681/6-3-2017 απόφαση.
.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
1.ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: ΛΕΥΚΑΔΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 04- 02- 2019 ώρα: 08:00

3.ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 08- 02- 2019 ώρα: 21:00
4.ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 49
5. ΤΑΞΕΙΣ: Γ΄ Λυκείου
6.ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 3
7.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ: ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΣΥΝΟ ΤΙΚΟ

Δ υ έ

ΡΟΓΡ ΜΜ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

04-02-2019

Τ ί η 05-02-2019

Τ

η 06-02-2019

έμ

η 07-02-2019

κ υ 08/02/2019

08.00
10.00
13.00
14.00
16.00
18.00
21.00
09.00
12.00
13.30
15.00
17.00
19.00
09.00
11.00
14.00
15.00
17.00
19.00
21.00
09.30
11.30

15.00
17.00
19.30
22.00
09.30
13.00
16.00
19.00

Αναχώρηση από την Λευκάδα
Στάση στα Ιωάννινα
Άφιξη στην Βεργίνα επίσκεψη αρχαιολογικού χώρου
Γεύμα
Άφιξη στη Θεσ/νικη-Ξενοδοχείο
Περιήγηση στην πλατεία Αριστοτέλους- Αγία Σοφία-Ροτόντα
Δείπνο – Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο
Επίσκεψη Ι.Ν Αγίου Δημητρίου-κατακόμβες-Άνω πόλη-κάστραΒυζαντινές εκκλησίες
Ξενάγηση στο Μέγαρο Μουσικής
Γεύμα
Επιστροφή στο ξενοδοχείο
Επίσκεψη στο Μουσείο κινηματογράφου
Περιήγηση στα Λαδάδικα- κλειστή αγορά
Δείπνο – Διανυκτέρευση στο Ξενοδοχείο
Αναχώρηση για Νάουσα
Άφιξη στη Νάουσα τρία πέντε πηγάδια
Γεύμα
Αναχώρηση για Έδεσσα
Επίσκεψη στους καταρράκτες της
Αναχώρηση για Θεσσαλονίκη
Άφιξη στο ξενοδοχείο- δείπνο- διανυκτέρευση
Αναχώρηση για το Noesis-παρακολούθηση προγράμματος
Αναχώρηση για το κέντρο της Θεσ/νικης.
Επίσκεψη στον Λευκό Πύργο
Επίσκεψη στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα
Γεύμα
Ελεύθερος χρόνος – βόλτα στην πόλη – παραλία –πλατεία
Αριστοτέλους
Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης
Δείπνο – επιστροφή στο ξενοδοχείο
Αναχώρηση για Καστοριά
Άφιξη στην Καστοριά-περιήγηση
Αναχώρηση για Λευκάδα
Άφιξη στη Λευκάδα

Η προσ ορά α πρ πει οπωσδήποτε να περι ει τα παρακάτω στοι εία:
1. Σα ής ανα ορά του ετα ορικο
σου και τυ ν πρ σ ετες προδια ρα ς.
2. Τ σσερις διανυκτερε σεις στην Θεσσαλονίκη σε ξενοδο εία 3 ή 4 αστ ρων ε
πρωϊνο. Για τους α ητ ς τρίκλινα ή τετράκλινα και τρία ον κλινα ια τους
συνοδο ς κα η ητ ς.
3. Λοιπ ς υπηρεσίες που παρ ονται παρακολο ηση εκδηλ σεων επίσκε η ρων
κλπ.)
4. Υπο ρεωτική ασ άλιση ευ νης διορ ανωτή πως επίσης και πρ σ ετη ασ άλιση
κάλυ ης εξ δων σε περίπτωση ατυ ή ατος ή ασ νειας άρ ρο 14 Υπ.Απο .
ΥΠΔΒΜΘ ε ΑΡΙΘΜΟ 129287/Γ2/10-11-2011: ΦΕΚ 2769/02-12-2011/τ.Β’).

5. Προαιρετική ασ άλιση των συ ετε ντων στην εκδρο ή.
6. Ανα ορά της τελικής συνολικής τι ής της ετακίνησης αλλά και του κ στους ανά
α ητή συ περιλα βανο νου του Φ.Π.Α. άρ ρο 14).
7. Το λεω ορείο α πρ πει να πληροί τους καν νες ασ αλείας και να ει κριση
ΚΤΕΟ.
Κά ε ταξιδιωτικ ρα είο απαραίτητα α πρ πει να κατα σει υπε υνη δήλωση τι
δια τει ειδικ σή α λειτουρ ίας το οποίο βρίσκεται σε ισ . Το επιλε νο ταξιδιωτικ
ρα είο α υπο ρά ει ιδιωτικ συ ωνητικ ε το σ ολείο στο οποίο α ανα ρεται ρητά
και η ασ άλεια αστικής επα ελ ατικής ευ νης.
Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο πρέπει να καταθέσει οικονομική προσφορά για το συνολικό
κόστος της εκδρομής και προσφορά η οποία να επιμερίζεται ανά μαθητή. (Αρ μαθητών
49).
Οι ενδια ερ ενοι πορο ν να κατα σουν τις προσ ορ ς τους αυτοπροσ πως ή ε
Τα υδρο ική Εταιρεία σε κλειστ
άκελο
ε επισυναπτ ενα τα απαραίτητα
δικαιολο ητικά σε πρωτ τυπη ορ ή και ι ε τηλεο οιοτυπία ή
σω ηλεκτρονικο
τα υδρο είου στο Γρα είο του Δ/ντη του 2ου ΓΕΛ Λευκάδας
ρι την Δευτέρα
14/01/2019 και ώρα 10.30πμ. Οι προσ ορ ς α ανοίξουν την ίδια ρα ετά τον λε ο
των δικαιολο ητικ ν.
Ο Διευθυντής 2ου ΓΕΛ Λευκάδας
Κωνσταντίνος Α. Αραβανής
Φυσικός MSc

