
             

                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ
ΤΑΞΕΙΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ 16-11-2022

Α.Π : 649

Προς : Τουριστικά Γραφεία

 

            Κοιν:  ΔΔΕ Λευκάδας
    

ΘΕΜΑ  :   «Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  πενθήμερη  εκπαιδευτική
εκδρομή της Γ΄ Λυκείου του σχολείου μας στη Θεσσαλονίκη»

        
Α. ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΥΠΟΙ ΔΩΜΑΤΙΩΝ:

Μαθητές: 13
Εκπαιδευτικοί:  02 
Σύνολο: 15

Τύποι Δωματίων: 
Μονόκλινα: 2  
Δίκλινα: 2 
Τρίκλινα: 3

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

1η Ημέρα Δευτέρα 5-12-2022

8.15 Αναχώρηση από Βασιλική
10.30 Ολιγόλεπτη στάση στα Ιωάννινα
13.10 Άφιξη στην Έδεσσα και επίσκεψη στους καταρράκτες
14.10 Αναχώρηση για Θεσσαλονίκη
16.40 Φαγητό στο κέντρο της πόλης. Επίσκεψη στο Μουσείο Ιllusion
18.00 Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση και ξεκούραση  
20.30 Δείπνο και ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της πόλης
23.00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο

2η Ημέρα Τρίτη 6-12-2022

8.00 Αφύπνιση
8.30 Πρωινό στο ξενοδοχείο
9.30 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για Τούρκικο Προξενείο

Δ/νση :

Τ.Κ :

Πληροφορίες:

Τηλ  :

Fax :

E-mail :

Διαδικτυακός Τόπος:

Βασιλική Λευκάδας

31082

Γεώργιος Μαργέλης

2645031202  

2645031202               

mail  @  gym  -  vasil  .  lef  .  sch  .  gr            

http  ://  gym  -  vasil  .  lef  .  sch  .  gr        

http://gym-vasil.lef.sch.gr/
mailto:mail@gym-vas.lef.sch.gr


11.30 Αναχώρηση για Κέντρο Διάδοσης επιστημών και Τεχνολογίας 
«Noesis». Επίσκεψη στο Πλανητάριο για προβολή ταινίας και 
παρακολούθηση προσομοίωσης 3D

13.30 Επίσκεψη στο εμπορικό κέντρο Cosmos. Φαγητό
17.30 Άφιξη στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση
20.30 Ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της πόλης και φαγητό
23.00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο

3η Ημέρα Τετάρτη 7-12-2022

8.00 Αφύπνιση
8.30 Πρωινό στο ξενοδοχείο
9.30 Αναχώρηση για Άγιο Δημήτριο και Κατακόμβες
11.30 Αναχώρηση για Λευκό Πύργο και Πύργο του ΟΤΕ
13.30 Φαγητό στην πόλη και ελεύθερος χρόνος
16.30 Αναχώρηση για Άνω Πόλη-Κάστρα
18.30 Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ξεκούραση
20.30 Έξοδος στην πόλη και φαγητό
23.00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο

4η Ημέρα Πέμπτη 8-12-2022

8.00 Αφύπνιση
8.30 Πρωινό στο ξενοδοχείο
9.30 Επίσκεψη στην Καμάρα και περιήγηση στη Ροτόντα
11.30 Ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της πόλης
13.00 Αναχώρηση για το Ολυμπιακό Μουσείο.
16.00 Άφιξη σε πίστα αυτοκινούμενων οχημάτων. Ενημέρωση για τους 

κανόνες οδικής κυκλοφορίας και την Οδήγηση
19.00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο
21.00 Βόλτα στην πόλη για φαγητό-ελεύθερος χρόνος.
23.00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο

5η Ημέρα Πέμπτη 9-12-2022

8.00 Αφύπνιση
8.30 Πρωινό στο ξενοδοχείο
10.00 Αναχώρηση για την υπαίθρια Ρωμαϊκή Αγορά και ελεύθερος 

χρόνος
12.30 Αναχώρηση Ιωάννινα
16.00 Άφιξη στην πόλη των Ιωαννίνων, φαγητό 
18.30 Αναχώρηση από Ιωάννινα
21.00 Άφιξη στη Βασιλική

Γ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ)

Η προσφορά αφορά πλήρως την μετακίνηση προς και από τη Θεσσαλονίκη  και τις απαιτούμενες

μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής και θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει
τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 



1.  Σαφή  αναφορά  του  μεταφορικού  μέσου  τυχόν  πρόσθετες  προδιαγραφές  -Λοιπές
υπηρεσίες που παρέχονται.
2.  Υπεύθυνη  δήλωση  που  θα  φαίνεται  ότι  το  λεωφορείο  πληροί  τις  απαιτούμενες
προϋποθέσεις και είναι τεχνικά ελεγμένο από τις Δημόσιες Υπηρεσίες (ΚΤΕΟ).
3.  Υποχρεωτική  ασφάλιση  ευθύνης  διοργανωτή  όπως  επίσης  και  πρόσθετη  ασφάλιση
κάλυψης εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας (Με βάση την ΥΑ Φ.14/89494/ΓΔ4
ΦΕΚ 2888/17-7-2020) 
4. Προαιρετική ασφάλιση των συμμετεχόντων στην εκδρομή. 
5. Για τις ημέρες διαμονής, να αναφέρεται το κατάλυμα επακριβώς , να είναι τουλάχιστον 3
αστέρων , να αναφέρεται αν προσφέρει πρωινό, γεύμα η βραδινό και τα δωμάτια να είναι
τρίκλινα ή τετράκλινα για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς εκπ/κούς . 
6.  Αναλυτική  προσφορά  με  ονομαστική  αναφορά  στο/α  ξενοδοχείο/α,  η  οποία  να
επιμερίζεται σε κάθε μαθητή για το ξενοδοχείο, αλλά και το λεωφορείο. 
7.  Αναφορά  της  τελικής  συνολικής  τιμής  της  μετακίνησης  αλλά  και  του  κόστους  ανά
μαθητή  συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  (άρθρο  13).  Το  κόστος  (συνολικά  και  ανά
μαθητή)  να  αναφέρεται  και  στην  κατηγορία  του  ξενοδοχείου,  π.χ.  για  ξενοδοχεία  3*
κόστος………… για ξενοδοχεία 4* …………. Η επιλογή της οικονομικότερης προσφοράς θα
καθορισθεί  για  τα  ίδια  ποιοτικά  χαρακτηριστικά  (δηλ.  για  την  ίδια  κατηγορία
ξενοδοχείου).  
8. Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι
διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ, επίσης υπεύθυνη δήλωση σε
περίπτωση  που  δημιουργηθεί  πρόβλημα  με  ευθύνη  του  πρακτορείου  να  γίνει
αντικατάσταση λεωφορείου ή οδηγού για την απρόσκοπτη συνέχιση της εκδρομής.
9. Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο,
στο οποίο θα αναφέρεται ρητά η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης καθώς επίσης
και η επιστροφή των χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης της εκδρομής λόγω ανωτέρας βίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους με όλα τα απαραίτητα

δικαιολογητικά  (πρωτότυπης  μορφής)  σε  σφραγισμένο  φάκελο  στο  σχολείο,

αυτοπροσώπως  ή  Ταχυδρομική  Εταιρεία  στο  Διευθυντή  του  Γυμνασίου  και  Γ.Λ.Τ.

Βασιλικής το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 21-11-2022 και ώρα 11:00 π. μ. Οι προσφορές θα

αποσφραγιστούν την ίδια μέρα.

Ο Διευθυντής

          Γεώργιος Μαργέλης
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