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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

ΣΧΟΛΕΙΟ : ΓΥΜΝΑΣΙΟ  Λ.Τ. ΛΑΙΜΟΥ 

 

Λαιμός,  18- 10 - 2019 

Αρ. Πρωτ. : 222 

Tαχ. Δ/νση : Λαιμός Πρεσπών Φλώρινας   

Ταχ. Κώδ. : 53077  

Τηλέφωνο : 2385051330  

Fax : 2385051395  

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  

εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 

για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή-μετακίνηση 

 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ  

Τόπος μετακίνησης : Ρώμη - Φλωρεντία 

Ημερομηνίας αναχώρησης 9.12.2019      Ώρα αναχώρησης : 6.00 

Ημερομηνίας επιστροφής 14.12.2019      Ώρα επιστροφής : 22.00 

Πλήθος συμμετεχόντων μαθητών και μαθητριών 13     Τάξη : Γ Λυκείου 

Πλήθος συμμετεχόντων συνοδών εκπαιδευτικών 2 

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ-ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 

6.00 αναχώρηση από το Λαιμό 

9.30 άφιξη στο αεροδρόμιο Μακεδονία 

4.40 άφιξη στη Ρώμη 

6.00 τραίνο για Φλωρεντία 

9.00 άφιξη στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση 

Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 

800 πρόγευμα στο ξενοδοχείο 

9.00 Περιήγηση στην πόλη και τα αξιοθέατά της : Καθεδρικός ναός  της Φλωρεντίας ή βαπτιστήριο (Duomo), 
πινακοθήκη Ουφίτσι, παλάτσο Πίτι και κήποι Μπόμπολι, Παλάτσο  Βέκιο, Γκαλερία ντελ/ Ακαντέμια, πιάτσα 
ντε λα Σινιορία, Πόντε Βέκιο, μουσείο Μπαρτσέο, Σάντα Κρότσε, πλατεία Μικελάντζελο.  Γεύμα σε μία από 
τις πλατείες. 

22.00 επιστροφή στο ξενοδοχείο, ανάπαυση 

Τετάρτη 11 Δεκεβρίου 2019 
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8.00 πρόγευμα, αναχώρηση για Ρώμη 

11.00 άφιξη στη Ρώμη. Επίσκεψη στις κατακόμβες του Αγίου Καλλίστου,  

13.00 επίσκεψη στο Κολοσσαίο. 

16.00 άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση. 

18.00 βόλτα στη βραδινή Ρώμη 

22.00 επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση 

Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 

8.00 πρόγευμα στο ξενοδοχείο 

9.00 επίσκεψη στο Βατικανό, στο ναό του Αγίου Πέτρου και τα μουσεία του Βατικανού 

14.00 γεύμα 

15.00 επίσκεψη στην πιάτσα ντι Σπάνια , καφές στο ιστορικό καφέ Γκρέκο, περιήγηση στην πιάτσα Ντελ 
Πόπολο με τον Οβελίσκο και τις δίδυμες εκκλησίες 

19.00 επίσκεψη στη συνοικία Τραστέβερε, στην πλατεία Trilussa με τις τρατορίες, τα μπαράκια και τα 
καταστήματα με τουριστικά είδη 

22.00 επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση 

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 

8.00 πρόγευμα στο ξενοδοχείο 

9.00 περιήγηση στην πόλη, στη βίλα Μποργκέζε, στο Αυρηλιανό τείχος, στη Βία Βένετο, στην πλατεία του 
Τρίτωνα, στο νησί Τιβερίνα και στον Μεγάλο Ιππόδρομο. 

14.00 γεύμα 

15.00 περιήγηση στις ρωμαϊκές αγορές, στο λόφο του Καπιτωλίου, στην πιάτσα Βενέτσια, στην πιάτσα 
Ναβόνα, περίπατος στο ιστορικό κέντρο της πόλης, επίσκεψη στο Πάνθεον, περιήγηση στην φοντάνα ντι 
Τρέβι. 

22.00 επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση 

Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019 

8.00 πρόγευμα 

9.00 αναχώρηση από το ξενοδοχείο 

10.00 άφιξη στο αεροδρόμιο της Ρώμης 

15.00 άφιξη στο αεροδρόμιο Μακεδονία 

15.30 γεύμα 

22.00 άφιξη στο Λαιμό, τέλος εκδρομής 

Γ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:  

1. Συνοδό ταξιδιωτικού γραφείου. 
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2. Είσοδος, κράτηση και κόστος ακουστικών στα μουσεία του Βατικανού. 

3. Ξενάγηση στα μουσεία του Βατικανού και στη βασιλική του Αγίου Πέτρου από 

               διπλωματούχους ελληνόφωνους ξεναγούς του ιταλικού τουρισμού (ΕΝΙΤ). 

4. Είσοδος και κόστος κράτησης στο Κολοσσαίο. 

5. Είσοδος στις κατακόμβες του Αγίου Καλλίστου. 

6. Ξενάγηση στην πόλη της Φλωρεντίας από διπλωματούχους ελληνόφωνους ξεναγούς του 

               ιταλικού τουρισμού (ΕΝΙΤ). 

7. Είσοδος, κράτηση και ξενάγηση στην πινακοθήκη Uffizi από διπλωματούχους ελληνόφωνους 

               ξεναγούς του ιταλικού τουρισμού (ΕΝΙΤ). 

8. Αμοιβές ξεναγών. 

9. Αμοιβή συνοδού ταξιδιωτικού γραφείου. 

10. Δημοτικός φόρος διανυκτερεύσεων (city tax) στα ξενοδοχεία στη Ρώμη και στη Φλωρεντία. 

11. Φ.Π.Α. 

12. Φόρους αεροδρομίων. 

13. Σαφή αναφορά του μεταφορικού μέσου και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές. Η μεταφορά 

Θεσσαλονίκη – Ρώμη και η αντίστροφη θα γίνει αεροπορικώς, ενώ η μεταφορά Ρώμη – Φλωρεντία 

και η αντίστροφή θα γίνει με τραίνο. Οι μετακινήσεις μέσα στις πόλεις Ρώμη και Φλωρεντία θα 

γίνουν με τα μαζικά μέσα μεταφοράς. 

14. Αναφορά στην προσφορά της κατηγορίας των καταλυμάτων. 

15. Λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων κλπ). 

16. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή. 

17. Προαιρετική ασφάλιση των συμμετεχόντων στην εκδρομή. 

18. Αναφορά της τελικής συνολικής τιμής της μετακίνησης αλλά και του κόστους ανά μαθητή 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

19. Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας και να έχει έγκριση ΚΤΕΟ. 

    Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό 

σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο, στο οποίο θα 

αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης. 

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο, 

που εδρεύει στο Λαιμό Πρεσπών Φλώρινας, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019, και ώρα 

10.00.  

Ο Διευθυντής του σχολείου 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

 


