
 

       

 

Το Γυμνάσιο Βεύης θα πραγματοποιήσει εκδρομή στην Κρήτη 27 - 30 Απριλίου 2017 με την Γ΄ 

Γυμνασίου.   

Απαιτείται μετάβαση και επιστροφή στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης οδικώς (Βεύη – Αεροδρόμιο 

Θεσσαλονίκης – Βεύη) με λεωφορείο και εξασφάλιση αεροπορικών εισιτηρίων (Αεροδρόμιο 

Θεσσαλονίκης – Ηράκλειο Κρήτης – Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης).  Ακόμη λεωφορείο στην 

Κρήτη 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 Ρέθυμνο και δύο Ηράκλειο.  

Αναχώρηση από τον προαύλιο χώρο του σχολείου το πρωί της  Πέμπτης 27 Απριλίου 3 με 4 ώρες 

πριν την πτήση. Επιστροφή  το βράδυ της Κυριακής 30 Απριλίου.  

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 9/1/2017 στις 12:00 στη διεύθυνση του σχολείου: 

Γυμνάσιο Βεύης 

Βεύη Φλώρινας 

Σας πληροφορούμε ότι θα επιθυμούσαμε τα εξής: 

α) Περιήγηση με λεωφορείο στην Κρήτη: 

Ρέθυμνο: Μονή Αρκαδίου, Φρούριο Φορτέτζα, Παλιά πόλη 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
----- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΥΗΣ 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Βεύη, 20-12-2016 
 

Tαχ. Διεύθυνση : Βεύη Φλώρινας   
Τ.Κ. - Πόλη : 53074  
Τηλέφωνο : 2385 0 81336  
Τηλεομοιοτυπία : 2385 0 81336  
E-mail : mail@gym-vevis.flo.sch.gr  
WWW : http://gym-vevis.flo.sch.gr/   
Πληροφορίες : Κοΐδης Παναγιώτης   
    
 
 

Θέμα:  «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τετραήμερης εκδρομής στην Κρήτη» 

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι: 

 

mailto:mail@gym-vevis.flo.sch.gr


 

Ηράκλειο: Αρχαιολογικό μουσείο, Κνωσός 

Σπιναλόγκα  

Και ό,τι άλλο μπορούμε  στο χρόνο που μας απομένει. 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 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)  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 

     
 


