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ΘΕΜΑ :Προκήρυξη εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για τετραήμερη εκπαιδευτική
επίσκεψη στην ΛΕΣΒΟ.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄ αρ. 129287/10-11-2011 και 33120/ΓΔ4/28-2-17 απόφαση του Υπ.
Παιδείας. & Θρησκευμάτων «Περί εκδρομών - μετακινήσεων μαθητών δημοσίων και Ιδιωτικών
σχολείων», σας γνωρίζουμε ότι το σχολείο μας προγραμματίζει τετραήμερη εκπαιδευτική εκδρομή των
μαθητών με προορισμό την ΛΕΣΒΟ η οποία θα πραγματοποιηθεί από ΤΕΤΑΡΤΗ 27 / 03 /2019 και
ώρα 17 ΜΜ αναχώρηση από το σχολείο έως ΔΕΥΤΕΡΑ 01/04/2019 09.00 πμ άφιξη στο σχολείο
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα
Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019
17:00 → Αναχώρηση από το σχολείο για Πειραιά
18:30 → Άφιξη στο λιμάνι και επιβίβαση στο πλοίο
20:00 → Αναχώρηση για Μυτιλήνη
Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019
Άφιξη στη Μυτιλήνη
Μετάβαση στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παρουσίαση προγραμμάτων του Πανεπιστημίου
Έξοδος στην πόλη της Μυτιλήνης
Επιστροφή στο ξενοδοχείο
Παρασκευή 29 Μαρτίου 2018
Πρωινό στο ξενοδοχείο Αναχώρηση για Πέτρα και Μόλυβο Μανταμάδος – Μονή Ταξιαρχών
Σκάλα Συκαμιάς Πέτρα – Παναγία Γλυκοφιλούσα Μόλυβος – Περιήγηση στον οικισμό
Αναχώρηση για Μυτιλήνη Βραδινή έξοδος Επιστροφή στο ξενοδοχείο
Σάββατο 30 Μαρτίου 2019
Πρωινό στο ξενοδοχείο
Αναχώρηση για τον Κόλπο Καλλονής
Στάση στον υγροβιότοπο των αλυκών Κόλπου Καλλονής – Παρατήρηση πτηνών
Μονή Λειμώνος Άφιξη στο Σίγρι – Φαγητό στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους
Λέσβου Παρακολούθηση προγράμματος σεισμών – Σεισμική τράπεζα – Ξενάγηση στο απολιθωμένο
δάσοςΑναχώρηση για Μυτιλήνη Άφιξη στο ξενοδοχείο Βραδινή έξοδος Επιστροφή στο ξενοδοχείο
Κυριακή 31 Μαρτίου 2019

Αναχώρηση για Αγιάσο και Πλωμάρι
Αγιάσος – Εκκλησία Παναγίας – Εργαστήρια ξυλογλυπτικής
Πλωμάρι – Επίσκεψη στο Μουσείο Βαρβαγιάννη
Επίσκεψη στο Παλαιό Σαπωνοποιείο – Γεύμα
Άφιξη στη Μυτιλήνη Βόλτα στην πόλη
18:00 → Μετάβαση στο λιμάνι – Επιβίβαση στο πλοίο
19:00 → Αναχώρηση για Πειραιά
Δευτέρα 1 Απριλίου 2019
07:00 → Άφιξη στον Πειραιά
08:30 → Άφιξη στην Κόρινθο στο χώρο του σχολείου
Τα ενδιαφερόμενα Πρακτορεία που πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές καλούνται να υποβάλουν στη
Διεύθυνση του Σχολείου μας προσφορά η οποία να περιλαμβάνει τα παρακάτω:
1) Μεταφορά με σύγχρονο λεωφορείο που θα είναι μαζί μας σε όλη την διάρκεια της εκδρομής
από Κόρινθο – Πειραιας -Λέσβος – Κόρινθο σύμφωνα με το πρόγραμμα.
2) Στο κόστος της εκπαιδευτικής εκδρομής , στο οποίο να περιλαμβάνονται:
έξοδα μετακίνησης με πλοίο Πειραιάς Λέσβος και Λέσβος Πειραιάς
διαμονή σε τετράκλινες καμπίνες για μαθητές και μονόκλινες καμπίνες για τους συνοδούς.
3) – ύπνος με πρωινό σε ξενοδοχείο κατηγορίας ( τριών ΑΣΤΈΡΩΝ και άνω) στο κέντρο της
πόλης της Μυτιλήνης ή κοντά σε αυτή με προσφορά σε γεύμα ή χωρίς αυτό. Διανυκτέρευση
στο ξενοδοχείο για τρεις νύχτες την Πέμπτη 28-3- 19 την Παρασκευή 29-03-19 και το Σάββατο
30-03-19 σε δωμάτια δίκλινα στο πλείστον και τρίκλινα για τους μαθητές (σύνολο μαθητών 34)
και μονόκλινα για τους καθηγητές που είναι 5.
4) Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία.
5) Ασφάλεια κάλυψης εξόδων ατυχήματος ή ασθενείας
6) Δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας που είναι σε ισχύ.
6)Τελική συνολική τιμή της εκδρομής, αλλά και επιβάρυνση ανά μαθητή με ΦΠΑ.
Σημείωση: Να δοθεί βεβαίωση των ξενοδοχείων για διαθεσιμότητα δωματίων για τις
συγκεκριμένες ημερομηνίες και για το τουριστικό γραφείο για λογαριασμό μας καθώς και
κράτηση στο πλοίο αμέσως μετά την ανάθεση.
Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών : 34
Αριθμός εκπαιδευτικών: 5
Τα Τουριστικά Πρακτορεία που πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές θα πρέπει να μας αποστείλουν την
προσφορά τους στο 1ο Γυμνάσιο Κορίνθου το αργότερο μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 21/ 03 / 2019 και ώρα
12. 00.μαζί με βεβαίωση συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων.
Η επιλογή του γραφείου με το οποίο θα συνεργαστούμε, θα γίνει με κριτήρια οικονομικά και ποιοτικά.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

