ΕΠΑΛ ΑΜΟΡΓΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Η Διευθύντρια του ΕΠΑΛ Αμοργού προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την
οργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών του σχολείου στην Αθήνα στα πλαίσια
Περιβαλλοντικού προγράμματος.
Η εκπαιδευτική εκδρομή θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 30,31/3 , 1/ 4 και 2/4/2017
και θα ακολουθηθεί το παρακάτω πρόγραμμα:
Πέμπτη 30/3






6:55 , Αναχώρηση από το λιμάνι της Αιγιάλης
15:00 , Άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά και επιβίβαση στο λεωφορείο.
16:00 , Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
17:00 – 20:00 , Ελεύθερος χρόνος
21:00, Δείπνο - Διανυκτέρευση

Παρασκευή 31/3








7:30 – 830 , Πρωινό στο ξενοδοχείο
9:00 – 12:30 , Επίσκεψη στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
13:00 – 14:00 , Γεύμα
14:00 – 15:30 , Επίσκεψη στο Πλανητάριο
16:00 -18:00 , Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ανάπαυση
18:00 – 20:00 , Ελεύθερος χρόνος
20:30 , Δείπνο – διανυκτέρευση

Σάββατο 1/4








8:30 – 930 , Πρωινό στο ξενοδοχείο
10:00 – 12:30 , Επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης
13:00 – 15:30, Επίσκεψη και ξενάγηση στην Ακρόπολη
15:30 – 16:00 , Γεύμα
16:30 -19:00 , Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ανάπαυση
19:00 – 21:00 , Ελεύθερος χρόνος
21:30 , Δείπνο – διανυκτέρευση

Κυριακή 2/4








8:30 – 930 , Πρωινό στο ξενοδοχείο
10:00 – 11:00 , Επίσκεψη στο Μουσείο Λαϊκών Οργάνων
11:30 – 12:30 , Γεύμα
13:00 – 15:00 , Επίσκεψη στο μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
15:30 , Επιστροφή στο ξενοδοχείο, επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για το
λιμάνι του Πειραιά
17:30, Αναχώρηση από Πειραιά
03:30 (3/4), Άφιξη στο λιμάνι των Καταπόλων

Ο προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων στην εκδρομή είναι δεκατρία αγόρια, δύο
κορίτσια και δύο καθηγητές συνοδοί.
Τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν είναι :



Πλοίο για τη μετάβαση από την Αμοργό προς Πειραιά και την επιστροφή
Τουριστικό λεωφορείο για τις μετακινήσεις στην Αθήνα το οποίο θα πρέπει να
πληροί όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο προδιαγραφές (έγγραφα
καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.)

Το κατάλυμα που ζητείται θα πρέπει να διαθέτει σχετική άδεια λειτουργίας από τις
αρμόδιες υπηρεσίες και τις προϋποθέσεις για τη φιλοξενία μαθητών. Για τη φιλοξενία των
μαθητών ζητούνται δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια και μονόκλινα για τους συνοδούς.
Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης
Διοργανωτή ,όπως ορίζει η κείμενη Νομοθεσία, καθώς και η πρόσθετη προαιρετική
ασφάλιση σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η συνολική τιμή και η επιβάρυνση ανά μαθητή.
Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο και υπεύθυνη δήλωση ότι
διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι τις 13.00 της 8ης
Μαρτίου 2017 στο ΕΠΑΛ Αμοργού ( τηλ. 22850-74231, fax: 22850-74230)
Αμοργός, 8-02-2017
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Καψάλη Μαρία

