ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΗΛΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ)
Ο ∆ιευθυντής του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΗΛΟΥ προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος για
την οργάνωση τετραήµερης εκπαιδευτικής εκδροµής της Περιβαλλοντικής Οµάδας
(αριθµός έγκρισης προγράµµατος 9727/13-12-16 ∆.∆.Ε.Κυκλάδων) µε προορισµό την
Αθήνα, η οποία θα πραγµατοποιηθεί το χρονικό διάστηµα 07/05/2017 έως και
10/05/2017 σύµφωνα µε το ακόλουθο πρόγραµµα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 07/05/2017
12.20 π.μ. Συγκέντρωση των μαθητών στο λιμάνι του Αδάμαντα.
12.50 π.μ. Αναχώρηση με το πλοίο << ΚΟΡΑΗΣ >> για τον Πειραιά.
8.00 μ.μ. Άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά και αναχώρηση με πούλμαν
για το ξενοδοχείο στην Αθήνα.
9.00 μ.μ. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
10.00 μ.μ. Φαγητό στο ξενοδοχείο.
11.30 μ.μ. Βραδινή ανάπαυση.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08/05/2017
7.00π.μ. Πρωινό ξύπνημα και πρωινό στο ξενοδοχείο.
8.00 π.μ. Αναχώρηση για το Νέο Μουσείο Ακρόπολης - Περίπατος
στον πεζόδρομο Διονυσίου Αρεοπαγίτου.
820π.μ.

Επίσκεψη και ξενάγηση στο Νέο Μουσείο Ακρόπολης
(παρακολούθηση τρισδιάστατης προβολής με θέμα: «Η
Ακρόπολη στην Αρχαιότητα»)

11.00π.μ

Πεζοπόρος επίσκεψη μέχρι της παρυφές της ακρόπολης
μέχρι τα Αναφιώτικα. Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά
(θησείο, Στοά Αττάλου).

2.00 μ.μ. Φαγητό σε εστιατόριο της Πλάκας ή στο ξενοδοχείο.
3.30 μ.μ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση.
5.00 μ.μ. Αναχώρηση για το Σύνταγμα - Εθνικό Κήπο – Ζάππειο Καλλιμάρμαρο.
7.30 μ.μ. Ελεύθερος χρόνος – Περίπατος στο κέντρο της πόλης.
9.00 μ.μ. Βραδινό φαγητό κοντινό εστιατόριο.
11.30 μ.μ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και βραδινή ανάπαυση

ΤΡΙΤΗ 09/05/2017
8.00 π.μ. Πρωινό ξύπνημα και πρωινό στο ξενοδοχείο.

9.30 π.μ. Μεταφορά με πούλμαν στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
για παρακολούθηση στο θόλο της παράστασης:
«Διαδραστική περιήγηση στην Αρχαία Αγορά.
1.30 μ.μ. Φαγητό σε εστιατόριο του *Athens Heart*
3.30 μ.μ. Παραμονή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση.
5.00 μ.μ.

Επίσκεψη στο πάρκο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

9.30 μ.μ. Βραδινό φαγητό σε κοντινό εστιατόριο.
11.30 μ.μ.

Επιστροφή στο ξενοδοχείο και βραδινή ανάπαυση

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/5/2017
7.30 π.μ. Πρωινό ξύπνημα και πρωινό στο ξενοδοχείο.
9.00π.μ. Επίσκεψη και ξενάγηση στο εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
10.30 π.μ. Επίσκεψη στο πλωτό Ναυτικό Μουσείο Θωρηκτό Γεωργίου
Αβέρωφ
1.00 μ.μ. Αναχώρηση με πούλμαν για το λιμάνι του Πειραιά.
3.00 μ.μ. Αναχώρηση με το πλοίο « ΚΟΡΑΗΣ» για τη Μήλο.
10.00 μ.μ. Άφιξη στο λιμάνι του Αδάμαντα.

Η προσφορά περιλαµβάνει:
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Μήλος-Πειραιάς και Πειραιάς-Μήλος .
• ∆ιαµονή (3 διανυκτερεύσεις) σε ξενοδοχείο 3 ή 4 αστέρων µε πρωινό στο κέντρο
της Αθήνας. Θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στην προσφορά η κατηγορία του

ξενοδοχείου που προτείνεται, να διαθέτει την σχετική άδεια λειτουργίας από τις
αρµόδιες υπηρεσίες και κατάλληλες προδιαγραφές για την φιλοξενία µαθητών.
• Πούλµαν διαθέσιµο για τις µετακινήσεις από την Κυριακή 07/05 ως και την
Τετάρτη 10/05 βάσει προγράµµατος. Το πούλµαν πρέπει να διαθέτει όλες τις
προβλεπόµενες από την ανωτέρω σχετική νοµοθεσία προδιαγραφές
(επαγγελµατική άδεια οδήγησης, έγγραφα καταλληλότητας οχήµατος κλπ)
• Τρίκλινα ή δίκλινα για τους µαθητές και µονόκλινα για τους καθηγητές (2
συνοδοί).
• Ταξιδιωτική ασφάλιση.
• Βραδινό γεύµα στο ξενοδοχείο 07/05/2017
Στην προσφορά πρέπει να περιλαµβάνεται η υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης
∆ιοργανωτή, όπως ορίζει η κείµενη νοµοθεσία, καθώς και πρόσθετη προαιρετική
ασφάλιση για περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας.
Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιµή, αλλά και η επιβάρυνση
ανά µαθητή.
Υπενθυµίζεται ότι µε κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό πρακτορείο
απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήµα λειτουργίας, το οποίο
βρίσκεται σε ισχύ.
Συµµετέχοντες µαθητές: 16
Συνοδοί καθηγητές: 2 (1 αρχηγός της εκδροµής και 1 συνοδός καθηγήτρια).
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους µαζί µε υπεύθυνη
δήλωση ότι το ταξιδιωτικό τους γραφείο διαθέτει ειδικό σήµα λειτουργίας σε κλειστό
φάκελο στο γραφείο του Γυµνασίου έως την Τρίτη 21 Μαρτίου 2017.
Άνοιγµα προσφορών την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΗΛΟΥ
Πλάκα 84800, Μήλος
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 22870-21253
Fax: 22870-21253
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