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                                   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
 
 Ο ∆ιευθυντής του Γυµνασίου Αµυνταίου Φλώρινας προκηρύσσει εκδήλωση 

ενδιαφέροντος για την πραγµατοποίηση τετραήµερης  Εκπαιδευτικής  εκδροµής – 

επίσκεψης των  µαθητών του Γυµνασίου, στο Ναύπλιο, στις 04-05-06 και 07/05/2017.Η 

Πρόσκληση αφορά τις µετακινήσεις των µαθητών, Ξενοδοχεία µε ηµιδιατροφή  τριών 

αστέρων και άνω ( 3*> 4*). 

• Προορισµός Ναύπλιο. Αναχώρηση Πέµπτη  04/05/2017 κ ώρα 07:00 π.µ. 

• Αριθµός µαθητών που θα συµµετάσχουν 57.  

• Αριθµός συνοδών καθηγητών 4. 

• ΠΕΜΠΤΗ 4 ΜΑΙΟΥ 2017                                                                                                                             
- 7.00 Αναχώρηση από την πλατεία Αγ. Κων/νου & Ελένης . Προβλεπόµενες  στάσεις στα 

Γρεβενά και την Αµφιλοχία                                                                                                                                                                                            

- 13.30 Στάση και επίσκεψη- περιήγηση στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου . Γεύµα      µε φαγητό   

µαγειρεµένο από τα παιδιά . (πικ-νικ)                                                                                                                         

- 17.30  Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση.                                                                                                                           

- 20.00 ∆είπνο.                                                                                                                                                                          

- 21.30  Βραδινή βόλτα στο Ναύπλιο. Οµαδικά παιχνίδια. 

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  5  ΜΑΙΟΥ  2017                                
 - 8.30   Αναχώρηση για την Επίδαυρο.                                                                                                                                        

-  9.15    Άφιξη και  ξενάγηση στον Αρχαιολογικό χώρο και στο Θέατρο. Παιχνίδια 

δραµατοποίησης. 

 - 11.15  Αναχώρηση για Πόρτο Χέλι, Κόστα.                                                                                                                                

-  13.00  Άφιξη-Αναχώρηση για Σπέτσες .                                                                                                                                       

-  13.30   Άφιξη στις Σπέτσες.  Φαγητό. Απογευµατινή περιήγηση στο νησί.                                                        

-  17.30   Αναχώρηση.                                                                                                                                                                       

-  19.30   Άφιξη  στο ξενοδοχείο. ∆είπνο.                                                                                                                                       

-  21.30Βραδινή διασκέδαση σε κέντρο της περιοχής. 

• ΣΑΒΒΑΤΟ  6  ΜΑΙΟΥ 2017                                                                                                                                                         
- 9.00  Αναχώρηση για ξενάγηση στην Πόλη του Ναυπλίου. ( Ακροναυπλία, 

Αρχαιολογικό Μουσείο, Μουσείο Κοµπολογιού,  Λαογραφικό Μουσείο- παράρτηµα 

παιδικών παιχνιδιών Παλιά Πόλη )                                 

 - 14.00  Γεύµα στην πόλη.                                                                                                                                                                                          

-  16.00  Παλαµήδι .                                                                                                                                                                                             

-  19.00   Άφιξη στο ξενοδοχείο.                                                                                                                                                            

-  21.30   ∆είπνο και βραδινή διασκέδαση σε κέντρο της περιοχής.                                                    

• ΚΥΡΙΑΚΗ  7  ΜΑΙΟΥ  2107 



 -  9.00 Αναχώρηση για Μυκήνες.        

-   9.45   Άφιξη και περιήγηση στον χώρο.                                         

 -  12.00 Αναχώρηση για Αµύνταιο µε ενδιάµεσες στάσεις.                                                                         

-   21.00  Άφιξη στο Αµύνταιο. 

 
Προσφορές ταξιδιωτικών γραφείων θα γίνονται δεκτές σε σφραγισµένο φάκελο µέχρι την 

Πέµπτη 23/03/2017, ώρα 12:30 στη διεύθυνση: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  28
ου

 Σ.Π. 15 Τ.Κ.  

53200. Το άνοιγµα των προσφορών θα γίνει την ίδια µέρα στις 12:30 από την αρµόδια επιτροπή. 
 

Στις προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων πρέπει να αναγράφονται: 

 

       α) Το µεταφορικό µέσο και  τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές (πούλµαν πολυτελείας, 

έµπειρος οδηγός, κλπ). 

       β)  Λοιπές υπηρεσίες – διευκολύνσεις ( παρακολούθηση εκδηλώσεων, επισκέψεις σε 

αρχαιολογικούς χώρους, ξεναγήσεις – κλπ). 

        γ)  Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

        δ)   Ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήµατος η ασθένειας. 

        ε)  Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήµα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

       στ)  Τελική συνολική τιµή του οργανωµένου ταξιδιού. 

        ζ)  Επιβάρυνση ανά µαθητή.  

                                                                                  

 

                                                                                    Ο ∆/ντής του Γυµνασίου  Αµύνταιου                                                         

                                             

 

 

 

                                                                          Τζήγας Θωµάς     

      


