
 

Το Γυμνάσιο Βεύης θα πραγματοποιήσει εκδρομή στην Ιταλία 24 Απριλίου έως 30 Απριλίου 2017 

οδικώς ή 24 Απριλίου έως 28 Απριλίου 2017 αεροπορικώς με την Γ΄ Γυμνασίου.   

Απαιτείται μετάβαση και επιστροφή στο Λιμάνι οδικώς (Βεύη – Ηγουμενίτσα – Βεύη) με λεωφορείο 

και εξασφάλιση ακτοπλοϊκών  εισιτηρίων (Ηγουμενίτσα – Μπάρι – Ηγουμενίτσα) ή μετάβαση και 

επιστροφή στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης (Βεύη – Θεσσαλονίκη - Βεύη) με λεωφορείο και 

εξασφάλιση αεροπορικών εισιτηρίων (Θεσσαλονίκη - Ρώμη ή Νάπολη – Θεσσαλονίκη). 

Ακόμη λεωφορείο στην Ιταλία όπου θα είναι πάντα μαζί μας, χωρίς περιορισμούς στα χιλιόμετρα 

για διευκόλυνση στις μετακινήσεις μας. Ξενοδοχείο τουλάχιστον τριών αστέρων με πρωινό και 

μια τιμή με βραδινό. Μια διανυκτέρευση Νάπολη, Τρεις διανυκτερεύσεις Ρώμη.  

Πρόγραμμα για οδικώς: 

Δευτέρα 24 Απριλίου: Αναχώρηση από τον προαύλιο χώρο του σχολείου στο σωστό χρόνο  πριν 

την αναχώρηση του πλοίου από Ηγουμενίτσα το βράδυ της Δευτέρας.  

Τρίτη 24 Απριλίου: Άφιξη το πρωί στο Μπάρι, Αρχαιολογικός χώρος Πομπηίας, περιήγηση το 

βράδυ στη Νάπολη, διανυκτέρευση στη Νάπολη 

Τετάρτη 25 Απριλίου: Αναχώρηση για Ρώμη, περιήγηση στην πόλη και διανυκτέρευση Ρώμη 

Πέμπτη 26 Απριλίου: Μουσεία Βατικανού, διανυκτέρευση Ρώμη 

Παρασκευή 27 Απριλίου: Αναχώρηση για Περούτζια (ολοήμερη εκδρομή), διανυκτέρευση Ρώμη 

Σάββατο 29 Απριλίου: κατακόμβες, αναχώρηση από τη Ρώμη για το Μπάρι, Μπάρι - Ηγουμενίτσα 

το απόγευμα 
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Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επταήμερης  εκδρομής στην Ιταλία οδικώς ή πενθήμερης 

αεροπορικώς» 

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι: 

 
 
Βεύη, 20-12-2016  
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Κυριακή 30 Απριλίου: Άφιξη  το πρωί στην Ηγουμενίτσα και επιστροφή για Βεύη νωρίς το 

μεσημέρι 

Πρόγραμμα για αεροπορικώς: 

Δευτέρα 24 Απριλίου: Αναχώρηση από τον προαύλιο χώρο του σχολείου στο σωστό χρόνο  πριν 

την αναχώρηση του αεροπλάνου από Θεσσαλονίκη το πρωί ή ξημερώματα της Δευτέρας.  

Οι διανυκτερεύσεις θα είναι 4 στη Ρώμη ή 3 Ρώμη και 1 Νάπολη. Εμείς θέλουμε να επισκεφτούμε 

τους εξής προορισμούς: 

Αρχαιολογικός χώρος Πομπηίας, περιήγηση στην πόλη της Νάπολης 

Περιήγηση στην πόλη της Ρώμης  

Μουσεία Βατικανού,  Περούτζια (ολοήμερη εκδρομή) 

Παρασκευή 27 Απριλίου: αναχώρηση από το αεροδρόμιο της Ρώμης απόγευμα για Θεσσαλονίκη 

και επιστροφή για Βεύη οδικώς το βράδυ της Παρασκευής. 

 

Αριθμός μαθητών που θα συμμετάσχουν: 7 (2 κορίτσια και 5 αγόρια) 

Αριθμός συνοδών: 2  

 

Οι προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων θα γίνονται δεκτές σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι τις 

09/01/2017 στις 12:00 στη διεύθυνση του σχολείου: 

Γυμνάσιο Βεύης 

Βεύη Φλώρινας 

Σας πληροφορούμε ότι θα επιθυμούσαμε τα εξής: 

α) Περιήγηση με λεωφορείο στην Ιταλία όπως προαναφέρθηκε  

Πομπηία: Αρχαιολογικός  χώρος,  

Περιήγηση στη Νάπολη – βόλτα  

Περιήγηση στη Ρώμη: Κολοσσαίο, αρχ. Αγορά, Καπιτώλιο, Πάνθεον, Φοντάνα Ντι Τρέβι και 

άλλα αξιοθέατα που θα μας προτείνετε, Μουσεία Βατικανού, κατακόμβες και ό,τι άλλο μας 

προτείνετε στο χρόνο που μας απομένει.  

Περούτζια περιήγηση στην πόλη 

Λοιπές υπηρεσίες – διευκολύνσεις (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επισκέψεις σε 

αρχαιολογικούς χώρους, ξεναγήσεις –ξεναγός , συνοδός κλπ). 

β) Το λεωφορείο να είναι τελευταίας τεχνολογίας, να διαθέτει ψυγείο σε λειτουργία για τη 

συντήρηση φαρμάκων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και να είναι στη διάθεση των μαθητών και 

των συνοδών τους όλο το εικοσιτετράωρο. 



γ) Η διαμονή των μαθητών θα γίνει σε ξενοδοχείο τριών  αστέρων τουλάχιστον, σε τρίκλινα και 

δίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και ένα δίκλινο για τους συνοδούς. Στην τιμή να 

συμπεριλαμβάνεται πρωινό και ξεχωριστή τιμή με πρωινό και  βραδινό. 

δ) Στην προσφορά σας να αναφέρεται η τελική συνολική τιμή της εκδρομής (Φ.Π.Α και παντός 

είδους φόροι της εκδρομής) αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή. 

ε) Θα κοπούν ατομικές αποδείξεις ανά μαθητή. 

ζ) Ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας, καθώς και ασφάλεια 

αστικής ευθύνης. 

η) Υπεύθυνη δήλωση του ταξιδιωτικού γραφείου με την οποία δηλώνεται ότι διαθέτει ειδικό σήμα 

λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

θ) Ό,τι άλλο προβλέπει η νομοθεσία που δημοσιεύτηκε στο φύλλο εφημερίδας της Κυβέρνησης 

2769/2-12-2011 

ι) Ξεναγό για τους τουριστικούς χώρους – μουσεία – αρχαιολογικούς χώρους  

κ)  Κατά την επιστροφή απαραίτητη προϋπόθεση η διανομή των μαθητών/τριών στα χωριά τους 

(Βέυη, Κέλλη, Λόφοι, Σιταριά) 

 

 Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με ποιοτικά κριτήρια και όχι απαραίτητα με ποσοτικά 

(τιμή ). 

 

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία 

 

Ο Διευθυντής 

Κοϊδης Παναγιώτης 

           
 


