ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΞΟΥ
Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την οργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης.
Ο Διευθυντής του ΓΕ.Λ. Νάξου προκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη
διοργάνωση εκπαιδευτικής επίσκεψης της Α΄ Λυκείου στο πλαίσιο των διδακτικών στόχων
του Αναλυτικού Προγράμματος.
Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 21, 22, 23 και 24 Απριλίου 2018
στην Σύρο, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα που ακολουθεί.
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
13:20

Μετάβαση με πλοίο στην Σύρο

16:30

Άφιξη στο λιμάνι της Σύρου, μεταφορά στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση
αποσκευών.

18:00

Περιήγηση στην πόλη.

20:00-23:00
23:00

Δείπνο και βόλτα στην παραλία.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο - Κατάκλιση

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
08:30 - 09:30

Αφύπνιση και πρωινό στο ξενοδοχείο.

10:00

Αναχώρηση από το ξενοδοχείο.

10:30-15:30

Επίσκεψη στο Δημαρχείο, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, στο θεατρικό
μουσείο, στο μουσείο κυκλαδικής τέχνης, στο αρχαιολογικό μουσείο και στο
Νεώριο.

15:30-17:30

Γεύμα και Επιστροφή στο ξενοδοχείο - Ξεκούραση

20:00 – 23:00 Δείπνο και βόλτα στην παραλία.
23:00

Επιστροφή στο ξενοδοχείο - Κατάκλιση

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
08:30 - 09:30

Αφύπνιση και πρωινό στο ξενοδοχείο.

10:00

Αναχώρηση από το ξενοδοχείο με προορισμό την Άνω Σύρο.
Περιήγηση στην Άνω Σύρο. Επίσκεψη στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό του
Αγ. Γεωργίου, στο μοναστήρι των Ιησουιτών, στην Πιάτσα, στα Λαογραφικά
10:30 – 15:30 Μουσεία.
15:30 - 17:00

Γεύμα.

17:00 - 22:00

Περιήγηση στα χωριά της Σύρου (Βάρη-Μέγα Γιαλό-Ποσειδωνία) και δείπνο.

23:00

Επιστροφή στο ξενοδοχείο - Κατάκλιση

ΤΡΙΤΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
08:30 - 09:30 Αφύπνιση και πρωινό στο ξενοδοχείο.
10:00

Αναχώρηση από το ξενοδοχείο.

10:30 - 12:30 Επίσκεψη στο Βιομηχανικό μουσείο.
13:00

Επίσκεψη στο παραδοσιακό εργοστάσιο παραγωγής λουκουμιών.

15:00

Γεύμα και βόλτα στην πόλη της Σύρου.

19:00

Επιστροφή στο ξενοδοχείο, μάζεμα και τακτοποίηση αποσκευών,
ξεκούραση.

21:20

Επιβίβαση στο πλοίο (Blue Star) και μετάβαση στη Νάξο

Ο προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων στην εκδρομή είναι εκατόν δεκαεπτά
(117) μαθητές, (57) αγόρια, (60) κορίτσια, και έξι (06) συνοδοί καθηγητές.
Τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν είναι:
• πλοίο για τη μετάβαση από τη Νάξο στην Σύρο και την επιστροφή
• τουριστικό λεωφορείο για όλες τις μετακινήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Σύρου
με ξεναγό, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη
νομοθεσία προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια
οδήγησης κ.λπ.)
Το κατάλυμα που ζητείται πρέπει να είναι κατηγορίας, 3, 4 ή 5 αστέρων (η
προσφορά θα πρέπει να περιέχει ρητή αναφορά στην κατηγορία του καταλύματος που
προτείνεται), να βρίσκεται μέσα στην Ερμούπολη, να διαθέτει σχετική άδεια λειτουργίας
από τις αρμόδιες υπηρεσίες και κατάλληλες προδιαγραφές για τη φιλοξενία μαθητών. Για
τη φιλοξενία των μαθητών ζητούνται δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια και για τους συνοδούς
καθηγητές μονόκλινα. Στις υπηρεσίες του καταλύματος θα πρέπει να περιλαμβάνεται και
το πρωινό των μαθητών και των συνοδών καθηγητών, όπως προβλέπεται από το
αναλυτικό πρόγραμμα (πρωινό την 22η, 23η και 24η Απριλίου 2018).
Στην προσφορά θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται η υποχρεωτική Ασφάλιση
Ευθύνης Διοργανωτή, 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 γραφείο
απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο
βρίσκεται σε ισχύ.
Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 13:00 της 29ης Μαρτίου 2018 στο
ΓΕ.Λ. Νάξου (Χώρα Νάξου - 84 300) - Τηλέφωνο: 22850 27030 &2285022990. Fax: 22850
27030 & e-mail: mail@lyk-naxou.kyk.sch.gr .
Νάξος, 09 Μαρτίου 2018
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

