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Θέµα: «Προκήρυξη πολυήµερης εκδροµής (τετραήµερης) της Β΄ Λυκείου»
Λαµβάνοντας υπ’ όψη την υπ’ αριθµ. 12928/Γ2/10-11-2011 απόφαση της Υφυπουργού του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού «περί εκδροµών-µετακινήσεων µαθητών ∆ηµοσίων και
Ιδιωτικών σχολείων» σας γνωρίζουµε ότι το σχολείο µας προγραµµατίζει τετραήµερη (4) εκδροµή της Β΄ Λυκείου
στα πλαίσια υλοποίησης προγραµµάτων Σχολικών ∆ραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής
Υγείας, Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων) από τις 4 Απριλίου έως τις 7 Απριλίου 2013 στην Καστοριά Θεσσαλονίκη. Ο αριθµός των συµµετεχόντων µαθητών είναι ογδόντα πέντε (85) και οι συνοδοί καθηγητές τέσσερις
(4). Η µετακίνηση των µαθητών θα γίνει µε δύο (2) λεωφορεία, τα οποία θα τηρούν όλες τις προδιαγραφές του
Νόµου.
Το ακριβές πρόγραµµα της εκπαιδευτικής επίσκεψης (εκτός του Νοµού Κορινθίας) έχει ως ακολούθως:
1η ηµέρα – Πέµπτη 04 / 04 / 2013
06:30 π.µ.
: Αναχώρηση το πρωί της Πέµπτης 4 Απριλίου 2013 από το χώρο του σχολείου
Ενδιάµεσες σύντοµες στάσεις
14:00-15:30 µ.µ. : Στάση στο Μέτσοβο για µεσηµεριανό φαγητό και σύντοµη περιήγηση
18:00-20:00 µ.µ
: Άφιξη στην Καστοριά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ξεκούραση.
20:00 µ.µ.
: Έξοδος στο κέντρο της πόλης για δείπνο και επιστροφή στο ξενοδοχείο
2η ηµέρα – Παρασκευή 05 / 04 / 2013
08:00-09:00 π.µ.
: Πρωινό στο ξενοδοχείο.
09:30 π.µ.-12:00 µ.µ.: Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για την περιήγηση στην πόλη της Καστοριάς.
Περιλαµβάνει επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο, σε Βυζαντινές Εκκλησίες και
στον Προϊστορικό Οικισµό του ∆ισπηλιού
13:00 µ.µ.
:Αναχώρηση για τις Πρέσπες
14:00 π.µ.-18:30 µ.µ.: Άφιξη στις Πρέσπες. Περιήγηση στο φυσικό περιβάλλον (Λίµνες – «Αρκτούρος»)
Μεσηµεριανό φαγητό
18:30 µ.µ.
: Αναχώρηση για επιστροφή στην Καστοριά
19:30-20:30 µ.µ.
: Άφιξη στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση.
20:30 µ.µ.
: : Έξοδος στο κέντρο της πόλης για δείπνο και επιστροφή στο ξενοδοχείο
Κατά τη διάρκεια της περιήγησης οι οµάδες πραγµατοποιούν την ανάθεση εργασιών τους σύµφωνα µε
το πρόγραµµα στο οποίο συµµετέχουν (φωτογραφήσεις, καταγραφή εντυπώσεων, πληροφοριών κλπ)
3η ηµέρα – Σάββατο 06 / 04 / 2013
07.30-08:30 π.µ.
: Πρωινό στο ξενοδοχείο.
09:00 π.µ
: Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για το Νυµφαίο
10:30 π.µ.-14:30 µ.µ.: Άφιξη στο Νυµφαίο-«Αρκτούρος». Περιήγηση και ξενάγηση στον παραδοσιακό
οικισµό και µεσηµεριανό φαγητό
14:30 π.µ
: Αναχώρηση για την πόλη της Θεσσαλονίκης
16:30-18:30 µ.µ.
: Άφιξη στην Θεσσαλονίκη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ξεκούραση.
18:30-20:30 µ.µ.
: Σύντοµη περιήγηση στο κέντρο της πόλης µε επίσκεψη σε βασικά αξιοθέατα
(Κάστρα, Λευκός Πύργος-παραλία, πλατεία Αριστοτέλους, πλατεία Αγ. Σοφίας κλπ)
20:30 µ.µ.
: ∆είπνο και επιστροφή στο ξενοδοχείο

Κατά τη διάρκεια της περιήγησης οι οµάδες πραγµατοποιούν την ανάθεση εργασιών τους σύµφωνα µε
το πρόγραµµα στο οποίο συµµετέχουν (φωτογραφήσεις, καταγραφή εντυπώσεων, πληροφοριών κλπ)
4η ηµέρα – Κυριακή 07 / 04 / 2013
08:00-09:00 π.µ.
: Πρωινό στο ξενοδοχείο.
09:00-09:30 π.µ.
: Προσκύνηµα στην εκκλησία του Αγίου ∆ηµητρίου
09:30 π.µ.
: Αναχώρηση για την περιοχή της Βεργίνας.
11:00 π.µ.-12:30 µ.µ.: Επίσκεψη και ξενάγηση στο Μουσείο της Βεργίνας.
12:30 π.µ.
: Αναχώρηση για επιστροφή στην Κόρινθο.
14:30-16:00 µ.µ. : Άφιξη στην πόλη των Ιωαννίνων για µεσηµεριανό φαγητό
21:00 µ.µ.
: Άφιξη στην Κόρινθο.
Κατά τη διάρκεια της περιήγησης οι οµάδες πραγµατοποιούν την ανάθεση εργασιών τους σύµφωνα µε
το πρόγραµµα στο οποίο συµµετέχουν (φωτογραφήσεις, καταγραφή εντυπώσεων, πληροφοριών κλπ)
Προσκαλούµε τα Τουριστικά Πρακτορεία που πληρούν τις νόµιµες προδιαγραφές να καταθέσουν στο
Γραφείο του ∆ιευθυντή του σχολείου σφραγισµένη προσφορά µέχρι την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα
12.00µµ που θα περιλαµβάνει γενικά τα εξής:
1. Υπεύθυνη δήλωση του πρακτορείου ότι διαθέτει το Ειδικό Σήµα Λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
2. Ασφαλιστική Ευθύνη ∆ιοργανωτή σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις
3. Την πρόσθετη ασφάλιση κάλυψης των εξόδων σε περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας.
4. Ρητή αναφορά στην κατηγορία καταλύµατος (4 αστέρων ή 5 αστέρων) µε πρωινό. Επίσης αναφορά στην
διεύθυνση του Ξενοδοχείου, απόσταση από το κέντρο της πόλης της Θες/νίκης, υπηρεσία Security.
5. Τελική συνολική τιµή της διδακτικής επίσκεψης αλλά και επιβάρυνση ανά µαθητή.
6. Τα λεωφορεία θα είναι στη διάθεση των µαθητών καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέρας, στις περιηγήσεις-ξεναγήσεις,
καθώς και στις νυχτερινές εξόδους του σχολείου.
7. ∆έκα (10) ηµέρες µετά την κατοχύρωση του διαγωνισµού, ο µειοδότης είναι υποχρεωµένος να αποστείλει
ΓΡΑΠΤΗ επιβεβαίωση του Ξενοδοχείου ότι διαθέτει τον απαιτούµενο αριθµό δωµατίων (µονόκλινα, δίκλινα,
τρίκλινα, τετράκλινα) την συγκεκριµένη ηµεροµηνία για τη διαµονή του σχολείου µας.
8. Εάν δεν ικανοποιηθεί η παράγραφος 7 θα κληθεί ο αµέσως επόµενος µειοδότης.
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