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Θ Ε Μ Α: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τουριστικών γραφείων για την
οργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ' Λυκείου» στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
Η Διευθύντρια του Γυμνασίου Τ.Λ. Σερίφου προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος
από τα Τουριστικά Γραφεία για τη διοργάνωση πολυήμερης εκδρομής στη Θεσσαλονίκη .
 Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο 16-2-2017 έως 22/2/2017.
 Ο προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων θα είναι έξι (6) μαθητές και δύο (2)
συνοδοί εκπαιδευτικοί .
Συγκεκριμένα, οι προσφορές θα πρέπει να εξασφαλίζουν τα παρακάτω:
 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Σέριφο-Πειραιά, Πειραιά-Σέριφο σε οικονομική θέση για 6
μαθητές και 2 εκπαιδευτικούς.
 Εισιτήρια τρένου intercity Αθήνας-Θεσσαλονίκης με επιστροφή.
 Τo ξενοδοχείo στο κέντρο στη Θεσσαλονίκη θα είναι κατηγορίας τεσσάρων αστέρων .
 Διαμονή με πρωινό σε δύο (2) τρίκλινα για τους μαθητές και δυο (2) μονόκλινα για
τους εκπαιδευτικούς.
 Θα γίνουν πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης.
 Πούλμαν που θα καλύπτει τις απαραίτητες μετακινήσεις στη Βόρειο Ελλάδα όπως
αναφέρονται στο πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα της εκδρομής είναι:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΡΙΦΟΥ ΣΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
ΠΕΜΠΤΗ 16/2
-14:00 συγκέντρωση στο λιμάνι της Σερίφου.
-15:00 αναχώρηση με το πλοίο «ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ»
-20:00 άφιξη στον Πειραιά-μετακίνηση με τα Μ.Μ.Μ. για το σιδηροδρομικό σταθμό
Θεσσαλονίκης.
-23:55 αναχώρηση με το I.C. για Θεσσαλονίκη.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/2
-06:55 άφιξη στη Θεσσαλονίκη-μετακίνηση με πούλμαν σε ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ.
-07:00-09:00 τακτοποίηση στα δωμάτια- ξεκούραση
-11:00 επίσκεψη στα κεντρικά αξιοθέατα της πόλης (Άγιος Δημήτριος, Αγία Σοφία,
Ροτόντα, Ρωμαϊκή Αγορά).
-15:00 φαγητό στο κέντρο.
-17:00 επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση.
-19:00 αναχώρηση για βόλτα στην πόλη (επίσκεψη στον πύργο του ΟΤΕ).
-22:00 επιστροφή στο ξενοδοχείο .
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/2
-09:00 πρωινό.
-10:00 αναχώρηση για Βεργίνα.
-12:00 άφιξη και επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο .
-13:30 αναχώρηση για Λουτρά Πόζαρ.
-17:00 αναχώρηση για την πόλη της Νάουσας, φαγητό, μικρή περιήγηση. ( επίσκεψη
σε οινοποιείο).
-20:00 επιστροφή στη Θεσσαλονίκη

-21:00 βραδινή έξοδος(θέατρο-κινηματογράφος)
ΚΥΡΙΑΚΗ 19/2
-09:00 αφύπνιση-πρωινό
-10:00 αναχώρηση με το πούλμαν για τη λίμνη Κερκίνη
-12:00 άφιξη στην Κερκίνη-δραστηριότητες στη λίμνη-περιήγηση στο χωριό.
-15:00 γεύμα σε εστιατόριο κοντινού χωριού.
-16:30 αναχώρηση για Θεσσαλονίκη
-18:30 άφιξη στο ξενοδοχείο – ξεκούραση.
-21:00 βραδινή έξοδος(θέατρο-κινηματογράφος)
ΔΕΥΤΕΡΑ 20/2
-09:00 πρωινό.
-10:00 αναχώρηση για Έδεσσα.
-11:30 περιήγηση στην πόλη.
-13:30 αναχώρηση για τα χωριά Έδεσσας (Άγιος Αθανάσιος), περιήγηση.
-16:00 επιστροφή στη Θεσσαλονίκη.
-17:30 ξεκούραση.
-20:00 περιήγηση στην πόλη.
-21:00 επιστροφή στο ξενοδοχείο.
ΤΡΙΤΗ 21/2
-09:00 αφύπνιση.
-10:00 επίσκεψη στο Λευκό Πύργο. Επίσκεψη στο κέντρο ΝΟΗΣΙΣ (Πλανητάριο)
για παρακολούθηση εκπαιδευτικών προβολών.
-12:00 περιήγηση στην Άνω Πόλη και τα αξιοθέατα (Επταπύργιο, Μονή Βλατάδων,
Αλάντζα).
-14:00 φαγητό στο κέντρο

-17:00 απογευματινή έξοδος στο Εμπορικό Κέντρο Κόσμος και παρακολούθηση
προβολής ταινίας.
-19:00 Βόλτα στην πόλη -στα Λαδάδικα
-22:00 επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/3
-6:00 πρωινή αφύπνιση
-6:15 αναχώρηση για σταθμό τρένων.
-07:04 αναχώρηση με I.C. για Αθήνα
-12:24 άφιξη στην Αθήνα, μετακίνηση στον Πειραιά με Μ.Μ.Μ.
-14:00 αναχώρηση για Σέριφο με το πλοίο «ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ».

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξασφαλίζονται τα εξής:
Υποχρεωτική Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης , όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και
πρόσθετη ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή.
Αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του
συμβολαίου από τη μεριά του.
Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δε θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις
προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας ( αντίξοες καιρικές συνθήκες κτλ).
Τα λεωφορεία που θα είναι στη διάθεση των μαθητών για όλες τις μετακινήσεις τους θα
πρέπει να διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές
(ελεγμένα από τα ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια
οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενα κ.λπ.) καθώς και να
πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας για μετακίνηση μαθητών ( ζώνες ασφαλείας,
έμπειροι οδηγοί κ.λ.π).
Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η συνολική τιμή της εκδρομής
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή.
Με την προσφορά θα κατατεθεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και υπεύθυνη
δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.
Επιπλέον, στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να υπάρχει απαραιτήτως CD με την προσφορά
σε ηλεκτρονική μορφή (doc ή pdf) για να είναι εύκολη η ανάρτησή της στο διαδίκτυο. Οι
προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 12:00 της ΤΡΙΤΗΣ 24
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 στο γραφείο της Διευθύντριας του Γυμνασίου Τ.Λ. Σερίφου.
Τηλέφωνο επικοινωνίας και fax: 2281051472.
email: mail@gym-serif.kyk.sch.gr
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