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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πολυήµερη εκδροµή της
Γ΄ Τάξης του ΓΕΛ Νάουσας Πάρου στη Βαρκελώνη.
Ο ∆ιευθυντής του Γενικού Λυκείου Νάουσας Πάρου προκηρύσσει πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση της πολυήµερης εκπαιδευτικής εκδροµής της Γ΄ Τάξης του Σχολείου µας µε προορισµό τη ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ.
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
Η εκπαιδευτική εκδροµή θα πραγµατοποιηθεί το χρονικό διάστηµα από 9/3/2017
έως και 13/3/2017 σύµφωνα
σύµφ
µε το ακόλουθο πρόγραµµα:
ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ
1η ηµέρα: Πέµπτη, 9/3/201
/3/2017
Αναχώρηση από Πάρο µε το πλοίο της γραµµής (10.45 π
π.µ.)
µ για Πειραιά.
Πειραιά Άφιξη
στις 15.00 µ.µ.,
µ επιβίβαση σε πούλµαν του πρακτορείου και µεταφορά στο αεροδρόµιο Ελευθέριος Βενιζέλος
Βενιζέλος. Επιβίβαση στην πτήση για Βαρκελώνη
Βαρκελώνη. Άφιξη και
µεταφορά στο ξενοδοχείο
ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.
2η ηµέρα: Παρασκευή,, 10/3/2017
10
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Σαλού και την Ταραγόνα
Ταραγόνα. Στο Σαλού θα δούµε τον παλιό πύργο του 16ου αιώνα και την εκκλησία του αναγεννησιακού ρυθµού . Στην Ταραγόνα θα θαυµάσουµε το αµφιθέατρο , την ρωµαϊκή αρένα και την αγορά . Επιστροφή και δείπνο στο ξενοδοχείο . ∆ιανυκτέρευση
∆ιανυκτέρευση.
3η ηµέρα: Σάββατο, 11/3/201
/3/2017
Πρωινό στο ξενοδοχείο.
ξενοδοχείο Ξενάγηση στη Βαρκελώνη .Θα δούµε το ολυµπιακό στάδιο όπου έγιναν οι αγώνες το 1992 . Στην συνέχεια θα επισκεφτούµε την εκκλη-

σία της Σαγράδα Φαµίλια του Γκαουντί καθώς και το πάρκο Γκουέλ. Ελεύθερος
χρόνος για φαγητό και ψώνια. Μπορούµε επίσης να επισκεφτούµε το γήπεδο
Camp Nou και το ενυδρείο της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και δείπνο.
Έπειτα θα περπατήσουµε στα σοκάκια της πόλης, στην πλατεία Καταλονίας και
τη διάσηµη ramblas. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
4η ηµέρα: Κυριακή, 12/3/2017
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για Βαλένθια, γενέτειρα του Καλατράβα. Θα
δούµε το ιστορικό κέντρο της πόλης και τον καθεδρικό ναό της Παναγίας των
Αβοήθητων. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό και ψώνια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο. Βραδινή βόλτα στην πόλη. ∆ιανυκτέρευση.
5η ηµέρα: ∆ευτέρα, 13/3/2016
Μετά το πρωινό, µεταφορά από το ξενοδοχείο στο αεροδρόµιο της πόλης. Πτήση
για Αθήνα. Επιβίβαση σε πούλµαν του πρακτορείου και µεταφορά στο λιµάνι του
Πειραιά. Αναχώρηση για Πάρο στις 17.30 µ.µ. µε το πλοίο της γραµµής. Άφιξη
στην Πάρο στις 21.45 µ.µ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι δυνατή η µετακίνηση των ηµεροµηνιών αναχώρησης και
επιστροφής της εκδροµής κατά δυο ή τρεις το πολύ ηµέρες ή και η επιµήκυνσή
της κατά µια ηµέρα, ανάλογα µε τα προγραµµατισµένα από τις εταιρείες αεροπορικά και ακτοπλοϊκά δροµολόγια.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:
•
•
•

•

•
•

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάρος-Πειραιάς
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πειραιάς-Πάρος
Αεροπορικά εισιτήρια µετ’ επιστροφής για τον προορισµό της εκδροµής από
και προς το αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» µε διεθνώς αναγνωρισµένη
αεροπορική εταιρεία που πληροί όλες τις σχετικές προδιαγραφές.
∆ιαµονή (5 διανυκτερεύσεις) σε ξενοδοχεία 4 αστέρων ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ µε
πρωινό και δείπνο ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ.
Θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στην προσφορά η κατηγορία του ξενοδοχείου που προτείνεται, το οποίο να διαθέτει τη σχετική άδεια λειτουργίας
από τις αρµόδιες υπηρεσίες και τις κατάλληλες προδιαγραφές για τη φιλοξενία των µαθητών
Τις ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ σε ΟΛΟΥΣ τους χώρους που προβλέπεται να επισκεφθούµε κατά τη διάρκεια της εκδροµής, σύµφωνα µε το πρόγραµµα.
Πούλµαν διαθέσιµο για όλες τις µετακινήσεις και τις δραστηριότητες, και συγκεκριµένα:
1. Νάουσα-Παροικία και Παροικία-Νάουσα
2. Πειραιάς-αεροδρόµιο και αεροδρόµιο-Πειραιάς.
3. Όλο το χρονικό διάστηµα παραµονής στη χώρα προορισµού

4. ∆ιαθέσιµο και για τις ΒΡΑ∆ΥΝΕΣ ΕΞΟ∆ΟΥΣ
Το λεωφορείο πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόµενες από τη σχετική
νοµοθεσία προδιαγραφές, δηλαδή:
1. Επαγγελµατική άδεια οδήγησης
2. Έγγραφα καταλληλότητας οχήµατος, κλπ
Τρίκλινα ή δίκλινα δωµάτια για τους µαθητές και µονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές.
• Ταξιδιωτική ασφάλιση
• Στην προσφορά θα πρέπει επίσης να περιλαµβάνεται:
1. Η υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης ∆ιοργανωτή, όπως ορίζει η νοµοθεσία
και
2. Πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας
(129287/Γ2/10.11.2011 Υ.Α. ΥΠΑΙΘΠΑ)
Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιµή, αλλά και η επιβάρυνση ανά µαθητή.
•

Υπενθυµίζεται ότι µαζί µε την προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό πρακτορείο
απαραιτήτως:
1. Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήµα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται
σε ισχύ.
2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ
Συµµετέχοντες µαθητές: Ελάχιστος αριθµός µαθητών/τριών: 30
Συνοδοί καθηγητές: 1 αρχηγός της εκδροµής και 2 συνοδοί (σύνολο 3)
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους σε ΚΛΕΙΣΤΟ
ΦΑΚΕΛΟ στο Γραφείο του Γενικού Λυκείου Νάουσας έως την Πέµπτη 12 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 14:00.
Γενικό Λύκειο Νάουσας Πάρου
Νάουσα, 84401 ΠΑΡΟΣ
Τηλέφωνο: 2284051042
Fax: 2284051041
Mail: mail@lyk-naous.kyk.sch.gr

Ο ∆ιευθυντής
Θεόφιλος Βοσινάκης
Φυσικός

