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ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εκδρομής για Μιλάνο - Τορίνο»

         Το σχολείο μας προτίθεται να πραγματοποιήσει 7ήμερη εκδρομή στο Μιλάνο και Τορίνο με
μαθητές από την Α΄  και  Β΄ Τάξη, που συμμετέχουν στα εγκεκριμένα πολιτιστικά προγράμματα του
σχολείου μας.

  Γι’  αυτό  το  σκοπό η  Διεύθυνση  του  3ου ΓΕΛ  καλεί  τους  ταξιδιωτικούς  πράκτορες  που
ενδιαφέρονται να υποβάλλουν έντυπες προσφορές για τη διοργάνωση της εκδρομής με τα κάτωθι
στοιχεία:

Ημερομηνία εκδρομής:  από 3/4/2017, ημέρα Δευτέρα  ως 9/4/2017, ημέρα Κυριακή.
Αριθμός Συμμετεχόντων:  68-71 μαθητές και  5 συνοδοί καθηγητές. 
Πρόγραμμα Εκδρομής:
ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ:

Συγκέντρωση  στο  χώρο  του  σχολείου  το  μεσημέρι,  μετακίνηση  με  λεωφορείο  στο  λιμάνι  της
Πάτρας. Επιβίβαση και αναχώρηση για Ανκόνα. Δείπνο  και διανυκτέρευση στο πλοίο.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ:

Πρωινό και μεσημεριανό στο πλοίο. Άφιξη στην Ανκόνα. Αναχώρηση οδικώς για Μιλάνο. Στάση για
δείπνο. Διανυκτέρευση στις 10μμ.

ΤΡΙΤΗ ΜΕΡΑ και ΠΕΜΠΤΗ ΜΕΡΑ

Πρωινό  στο  ξενοδοχείο.  Ξενάγηση  στην  πόλη  του  Μιλάνου.  Ενδεικτικά  αναφέρουμε  κάποιες
επισκέψεις που επιθυμούμε: Πινακοθήκη di Brera,  Santa Maria delle Grazie(Μυστικός δείπνος
του Da Vinci), αυλή των βασιλέων, Καθεδρικός ναός (Ντουόμο), τις κολώνες του San Lorenzo, το
Πάρκο  Sempione Castello  Sforzesco,  τη  Σκάλα  του  Μιλάνου(θα  θέλαμε  να  επισκεφτούμε
εσωτερικά  το  χώρο,  αν  είναι  εφικτό)  και  ότι  άλλο  μας  προτείνετε.  Ελεύθερος  χρόνος  για
μεσημεριανό και δείπνο στην πόλη. Διανυκτέρευση στις 10μμ.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΡΑ:

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Ημερήσια επίσκεψη στο Τορίνο. Επίσκεψη στο  Teatro Regio («Βασιλικό
Θέατρο»), στο Εθνικό Μουσείο Κινηματογράφου (Museo Nazionale del Cinema) και το μουσείο
αυτοκινήτου. Μεσημεριανό στο Τορίνο. Δείπνο στην επιστροφή. Διανυκτέρευση στις 10μμ.

 ΕΚΤΗ ΜΕΡΑ:

Αναχώρηση μετά  το  πρωινό  για  το  λιμάνι  της  Ανκόνα,  επιβίβαση και  αναχώρηση για  Πάτρα.
Μεσημεριανό, δείπνο  και διανυκτέρευση στο πλοίο.

ΕΒΔΟΜΗ ΜΕΡΑ:
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Πρωινό  στο  πλοίο.  Άφιξη  το  μεσημέρι  στο  λιμάνι  της  Πάτρας.  Επιστροφή  στο  χώρο  του
σχολείου νωρίς το απόγευμα. Τέλος εκδρομής.

Διαμονή: Ξενοδοχείο κατηγορίας όχι λιγότερο των τριών (***)  αστέρων με πρωινό.
Απαραίτητη είναι: 

1. η αναφορά στην ονομασία  του Ξενοδοχείου, στο περιεχόμενο του πρωινού και
στη χιλιομετρική απόσταση από το κέντρο της πόλης. Τα δωμάτια πρέπει να
είναι δίκλινα ή τρίκλινα για τους μαθητές και 2 δίκλινα  δωμάτια και 1 μονόκλινο
για τους 5 συνοδούς καθηγητές. 

2. η ελεύθερη παροχή WIFI στα δωμάτια μαθητών και καθηγητών. 
Μεταφορά: Η αναχώρηση και η επιστροφή θα γίνει στο χώρο του σχολείου, οι  μετακινήσεις
στην Ιταλία θα γίνει μ' ένα διώροφο λεωφορείο ή δυο λεωφορεία,καθένα απ' αυτά χρειάζεται να
πληροί  όλες τις προδιαγραφές καταλληλότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, δηλαδή:

φωτοτυπία άδειας  κυκλοφορίας,   
φωτοτυπία δελτίου  καταλληλότητας,
δελτίο ελέγχου ΚΤΕΟ  

Οι μετακινήσεις Πάτρα-Ανκόνα-Πάτρα θα γίνουν με πλοίο και θα πρέπει να αναφέρονται οι
ώρες αναχώρησης και άφιξης, καθώς το όνομα του πλοίου και της εταιρείας που προτείνεται.
Οι διανυκτερεύσεις στο πλοίο θα είναι σε τετράκλινες καμπίνες για τους μαθητές, 1 δίκλινη και 1
τρίκλινη για τους συνοδούς καθηγητές. Η διατροφή στο πλοίο δεν περιλαμβάνεται στη συνολική
τιμή του ταξιδιού.
Ξεναγήσεις: Στη συνολική τιμή του ταξιδιού θα συμπεριλαμβάνεται και η διάθεση ξεναγού για
την 3η, 4η και 5η μέρα. Κατά τη  το  ή τα λεωφορεία θα είναι στη διάθεση μας από 10 το πρωί
ως τις 10 το βράδυ. 
Ασφάλεια  Εκδρομής:   Είναι  υποχρεωτική  η  ύπαρξη  ασφάλειας  αστικής  επαγγελματικής
ευθύνης  και  η  ασφάλιση  όλων  των  μαθητών  και  των  συνοδών,  που  καλύπτει  έξοδα  σε
περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές σε κλειστό φάκελλο, μέχρι
τις   20 Φεβρουαρίου 2017   (ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ.), στο σχολείο και στο γραφείο
του Διευθυντή. Η προσφορά θα περιλαμβάνει:

1.τη συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού καθώς και την ανά μαθητή επιβάρυνση. Οι
παραπάνω τιμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

2. υπεύθυνη δήλωση ότι το γραφείο ταξιδιού διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο
βρίσκεται σε ισχύ.

Πέραν της ημερομηνίας και της ώρας λήξης του διαγωνισμού  δεν θα δεχτούμε καμία
οικονομική  προσφορά.  
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