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 Θέμα:  «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής 
προσφοράς σχετικά με τη μετάβαση, στα πλαίσια εκπαιδευτικής επίσκεψης στο CERN 
της Ελβετίας, μαθητών - εκπαιδευτικών του 3ου ΓΕΛ Πατρών » 
  
  
 Το σχολείο μας προτίθεται να πραγματοποιήσει πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη 
στο CERN της Ελβετίας, με μαθητές από την Α΄  και  Β΄ Τάξη.. 

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

ΠΑΤΡΑ- ΑΝΚΟΝΑ(ΠΛΟΙΟ)- ΤΟΡΙΝΟ - ΓΕΝΕΥΗ- ΜΙΛΑΝΟ – ΑΝΚΟΝΑ(ΠΛΟΙΟ) - ΠΑΤΡΑ 

Αριθμός Συμμετεχόντων:  25- 30 μαθητές και  3 συνοδοί καθηγητές.  

 Ημερομηνία εκδρομής:  από 8/3/2020, ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ  ως 14/3/2020, ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ. 

 Πρόγραμμα Εκδρομής: 
ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ (8/3): 

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

ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ (9/3): 

Πρωινό και μεσημεριανό στο πλοίο. Άφιξη στην Ανκόνα. Αναχώρηση οδικώς για Τορίνο και 
διανυκτέρευση. 

ΤΡΙΤΗ ΜΕΡΑ (10/3): 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και περιήγηση στο Τορίνο. Αναχώρηση το μεσημέρι  για  Annecy ή 
Annemasse (να προτιμηθεί η οικονομικότερη διαμονή) και διανυκτέρευση.  

ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΕΡΑ (11/3): 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για CERN (το ραντεβού μας στο  είναι στις 10πμ). Γεύμα 
στο χώρο του Cern. Περιήγηση στην Γενεύη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 
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ΠΕΜΠΤΗ ΜΕΡΑ(12/3): 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για Μιλάνο και επίσκεψη στη Λωζάνη. Δείπνο και 
διαμονή στο Μιλάνο. 

ΕΚΤΗ ΜΕΡΑ (13/3): 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για Ανκόνα, επιβίβαση στο πλοίο. Διανυκτέρευση και 
δείπνο στο πλοίο. 

ΕΒΔΟΜΗ ΜΕΡΑ (14/3): 

Πρωινό και γεύμα στο πλοίο. Άφιξη στην Πάτρα (στο χώρο του σχολείου) 

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

 η αναφορά στην ονομασία  του Ξενοδοχείου, στο περιεχόμενο του πρωινού και στη 
χιλιομετρική απόσταση από το κέντρο της πόλης.  

 η ελεύθερη παροχή WIFI στα δωμάτια μαθητών και καθηγητών.  
Μεταφορά:  

Η αναχώρηση και η επιστροφή θα γίνει στο χώρο του σχολείου, οι μετακινήσεις θα γίνει μ' ένα  
λεωφορείο το οποίο χρειάζεται να πληροί  όλες τις προδιαγραφές καταλληλότητας, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις. Το τουριστικό γραφείο πρέπει να διαθέτει ειδικό σήμα και άδεια 
λειτουργίας από τον ΕΟΤ σε ισχύ. 
Η μετακίνηση Πάτρα-Ανκόνα θα γίνει με πλοίο και θα πρέπει να αναφέρονται οι ώρες 
αναχώρησης και άφιξης, καθώς το όνομα του πλοίου και της εταιρείας που προτείνεται. 
Ξεναγήσεις: 
Στη συνολική τιμή του ταξιδιού θα συμπεριλαμβάνεται και η διάθεση ξεναγού για τις 
επισκέψεις μας στις πόλεις που αναφέρονται. Καθ’ όλη  τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 
επίσκεψης  το  λεωφορείο 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 φάκελο, μέχρι 
31 Ιανουαρίου (ημέρα  Παρασκευή και ώρα 12.00 ), στο σχολείο και στο γραφείο του 
Διευθυντή.  

Η προσφορά θα περιλαμβάνει: 

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

 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. 

 

Ο  Διευθυντής  
 

 

Χριστόπουλος Ανδρέας 
Οικονομολόγος 
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