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ΣΑΞΙΔΙΩΣΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Πληποθοπίερ: Κων. Σζασπέλιαρ

ΘΕΜΑ: Πποκήπςξη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για ηην διοπγάνωζη
4ήμεπηρ εκπαιδεςηικήρ εκδπομήρ ζηην Ξάνθη.
Σο 5ο Γςμνάζιο Παηπών, διοπγανώνει ηεηπαήμεπη εκπαιδεςηική εκδπομή ζηην Ξάνθη. Για ηο ζκοπό
αςηό, η διεύθςνζη ηος 5ος Γςμναζίος Παηπών, καλεί ηοςρ ηαξιδιυηικούρ ππάκηοπερ πος
ενδιαθέπονηαι, να ςποβάλλοςν κλειζηέρ ένηςπερ πποζθοπέρ για ηη διοπγάνυζη ηηρ εκδπομήρ με ηα
παπακάηυ ζηοισεία :
Α) Σεηπαήμεπη εκδπομή : Πέμπηη, Παπαζκεςή, άββαηο, Κςπιακή (4 έωρ 7 ΜΑΙΟΤ 2017)
Β) Πποοπιζμόρ : Πάηπα–Ξάνθη- Πάηπα. Σο ππόγπαμμα είναι ηο εξήρ:
1η ΗΜΕΡΑ
6:00 Ανασώπηζη από 5ο Γςμνάζιο Παηπών
Άθιξη ζηην Ξάνθη , Σακηοποίηζη ζηo Ξενοδοσείο, γεύμα.
18:00 Δπίζκετη ζε Παλιά Πόλη ηηρ Ξάνθηρ, και ζε Λαογπαθικό μοςζείο.
19:30 Δπίζκετη ζηο Λύκειο ηυν Δλληνίδυν
21:00 Υοπεςηική παπάζηαζη και επιζηποθή ζηο ξενοδοσείο
2η ΗΜΕΡΑ
9:00 Δπίζκετη ζε Απσαιολογικό Μοςζείο Αβδήπυν
10:00 Δπίζκετη ζε Κένηπο Δνημέπυζηρ Δθνικού Πάπκος Βιζηυνίδαρ – Ιζμαπίδαρ, Παπαηήπηζη
ποςλιών ζε λίμνη Βιζηυνίδα και Μεηόσι Αγίος Νικολάος, επίζκετη ζηη λίμνη Ιζμαπίδα και
λιμνοθάλαζζα Φαναπίος.
13:30 Δπίζκετη ζε θέζη θέαρ ηος ποηαμού Νέζηος.
Γεύμα, επιζηποθή ζηο ξενοδοσείο

3η ΗΜΕΡΑ
9:00 Σπαφανούπολη, Δπίζκετη ζε Γέληα Έβπος
12:00 Αλεξανδπούπολη , Δπίζκετη ζε Δθνολογικό Μοςζείο
Δλεύθεπορ σπόνορ ζε Αλεξανδπούπολη
14:00Ανασώπηζη για Μαπώνεια, Γεύμα
Δπίζκετη ζε Απσαίο Θέαηπο και λιμάνι
18:00Ανασώπηζη για ξενοδοσείο
4η ΗΜΕΡΑ
8:30 Ππυινό ζηο ξενοδοσείο, παπαλαβή αποζκεςών
9:00 Δπίζκετη ζε Μονή Καλαμούρ (Πεπιαζηικό Γάζορ Ξάνθηρ)
13:00 Ανασώπηζη για Πάηπα και επίζκετη ζε Απσαιολογικό σώπο Φιλλίπυν, Παλιά πόλη Καβάλαρ –
πίηι Μυσάμεη Αλη –Μοςζείο Καπνού.
Γεύμα
Γ) Απιθμόρ ζςμμεηεσόνηυν μαθηηών : 31μαθηηέρ, ζςνοδοί : 4
Γ) Μεηαθοπά με ένα λευθοπείο 50 θέζευν ή και μικπόηεπο ηο οποίο να

πληπεί όλερ ηιρ

πποδιαγπαθέρ καηαλληλόηηηαρ.
Να μαρ αποζηαλεί ζσεηική ςπεύθςνη δήλυζη.
Σο λευθοπείο θα είναι ζηη διάθεζη ηος απσηγού ηηρ εκδπομήρ και θα μεηακινείηαι όλερ ηιρ ώπερ
βάζη ηος ππογπάμμαηορ, ή ζε ηςσόν έκηακηο πεπιζηαηικό (π.σ ςγείαρ).Σο υπάπιο ηος γεύμαηορ
μποπεί να διαθοποποιηθεί.
Οι ενδιαθεπόμενοι θα ππέπει να ςποβάλοςν ηιρ πποζθοπέρ ηοςρ ζε ζθπαγιζμένο θάκελο, μέσπι ηην
Δεςηέπα , 03.04.2017 & ώπα 10.30 ζηο γπαθείο ηος Γνηη ηος ζσολείος.
Η πποζθοπά θα πεπιλαμβάνει :
1.

Ση ζςνολική ηιμή μεηάβαζηρ & επιζηποθήρ :

Πάηπα –Ξάνθη- Πάηπα καθώρ και ηα έξοδα

παπαμονήρ & απαζσόληζηρ ηος λευθοπείος για ηιρ ημεπήζιερ εξοπμήζειρ.
2.

Αζθάλεια αζηικήρ επαγγελμαηικήρ εςθύνηρ καθώρ και αζθάλιζη αηςσήμαηορ ή αζθενείαρ όλυν

ηυν μαθηηών και ηυν ζςνοδών.
3.

Τπεύθςνη δήλυζη όηι ηο ηαξιδιυηικό γπαθείο διαθέηει ειδικό ζήμα λειηοςπγίαρ, ηο οποίο

βπίζκεηαι ζε ιζσύ .
Πέπαν ηηρ ημεπομηνίαρ και ώπαρ λήξηρ ηος διαγυνιζμού, καμία πποζθοπά δεν θα γίνεηαι δεκηή.
Θα επιλεγεί η πλέον ζςμθέποςζα από οικονομικήρ πλεςπάρ πποζθοπά, ζε ζςνδςαζμό με ηιρ
παπεσόμενερ ςπηπεζίερ.
ε πεπίπηυζη ακπαίυν καιπικών θαινομένυν ή κοινυνικών αναηαπασών και ζε κάθε πεπίπηυζη πος
δεν επιηπέπει ηην ππαγμαηοποίηζη ηηρ εκδπομήρ, συπίρ ηη δικήρ μαρ ςπαιηιόηηηα, θα λύεηαι η
ζύμβαζη.
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