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Θέμα: «Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος ηεηραήμερης 
ζχολικής εκδρομής» 
 
Σαο ελεκεξώλνπκε όηη ε Γ΄ Λπθείνπ ηνπ ζρνιείνπ καο πξνηίζεηαη λα δηνξγαλώζεη ηεηξαήκεξε 
εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ζηελ Κέξθπξα από ηηο 13/03/2014 έσο θαη 16/3/2014 (ηξεηο 
δηαλπθηεξεύζεηο ζηελ Κέξθπξα). Η κεηαθίλεζε ζα γίλεη νδηθώο από Λαηκό Πξεζπώλ πξνο 
Ηγνπκελίηζα θαη αληηζηξόθσο θαη αθηνπιντθόο από Ηγνπκελίηζα πξνο Κέξθπξα θαη 
αληηζηξόθσο. 
 
Παξαθαιώ λα καο απνζηείιεηε θιεηζηέο πξνζθνξέο κέρξη ηελ Γεπηέξα 13/01/2014 θαη ώξα 
12:30 ην κεζεκέξη γηα ζπλνιηθά 13 καζεηέο θαη 2 ζπλνδνύο θαζεγεηέο. 
 
Σαο πιεξνθνξνύκε όηη ζα επηζπκνύζακε ηα εμήο:  
 
α) Σηάζε ζην Μέηζνβν θαηά ηελ δηαδξνκή πξνο Ηγνπκελίηζα (1

ε
 κέξα εθδξνκήο). 

β) Σηάζε ζηα Ισάλληλα θαηά ηελ επηζηξνθή από ηελ Ηγνπκελίηζα (4
ε
 κέξα εθδξνκήο). 

γ) Πεξηήγεζε κε ιεσθνξείν ζηελ Κέξθπξα, επίζθεςε ζηα: Αρίιιεηνλ, Μπελίηζεο - Μνπζείν 
Θαιάζζεο, Παιαηνθαζηξίηζα – Μνλαζηήξη – Αγγειόθαζηξν,  Καλόλη – Πνληηθνλήζη – Παλαγία 
Βιαρεξηά, ιανγξαθηθό κνπζείν ηεο πόιεο.  
δ) Τν ιεσθνξείν λα είλαη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο , λα δηαζέηεη ςπγείν ζε ιεηηνπξγία γηα ηε 
ζπληήξεζε θαξκάθσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ θαη λα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ καζεηώλ θαη 
ησλ ζπλνδώλ ηνπο όιν ην εηθνζηηεηξάσξν.  
ε) Η δηακνλή ησλ καζεηώλ λα γίλεη ζε μελνδνρείν ηεζζάξσλ αζηέξσλ ηνπιάρηζηνλ, ζε ηξίθιηλα 
ή/θαη ηεηξάθιηλα δσκάηηα γηα ηνπο καζεηέο θαη ζε κνλόθιηλα γηα ηνπο ζπλνδνύο. Σηελ ηηκή λα 
ζπκπεξηιακβάλεηαη πξσηλό.  
ζη) Σηελ πξνζθνξά ζαο λα αλαθέξεηαη ε ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή ηεο εθδξνκήο, αιιά θαη ε 
επηβάξπλζε αλά καζεηή.  
δ) Να θνπνύλ αηνκηθέο απνδείμεηο αλά καζεηή.  
ε) Αζθάιηζε πνπ θαιύπηεη ηα έμνδα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο, θαζώο θαη 
αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο.  
ζ) Υπεύζπλε δήισζε ηνπ ηαμηδησηηθνύ γξαθείνπ κε ηελ νπνία δειώλεηαη όηη δηαζέηεη εηδηθό 
ζήκα ιεηηνπξγίαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ.  
 
Δίκαζηε ζηελ δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθή πιεξνθνξία 

  

 
 

Ο Γιεσθσντής 
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