
ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΠΑΙΔΕΊΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΎ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΔΥΤΙΚΉΣ ΕΛΛΆΔΑΣ

ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΎ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΊΑΣ

ΓΕΝΙΚΌ ΛΎΚΕΙΟ ΘΈΡΜΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ: Ι. ΜΠΌΤΣΑΡΗΣ

ΤΗΛΈΦΩΝΟ: 26440 22 261
              FAX: 26440 23220
ΘΈΡΜΟ Τ.Κ.   30 008
EMAIL: LYKTHERM@SCH.GR

ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ  4 /10 / 2012

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  286

ΠΡΟΣ  

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Θεμα: ΝΕΑ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   ΓΙΑ ΕΞΑΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ  ΤΟΥ  Γ.Λ. 
ΘΕΡΜΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ. ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΠΑΛΙΑ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Σας  επισυνάπτουμε  το  πρόγραμμα  της  εξαήμερης  εκδρομής  (ΕΞΙ  ΗΜΕΡΕΣ  ΠΕΝΤΕ 
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ)  του  σχολείου  μας  που  θα  πραγματοποιηθεί  από  ΚΥΡΙΑΚΗ  09 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012   έως και   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012     (νέες ημερομηνίες)   
στην Κωνσταντινούπολη. Παρακαλούμε για την δημιουργία πακέτου προσφοράς από το 
γραφείο σας (Μεταφορά και Διαμονή) με το συνολικό κόστος και το κόστος ανά μαθητή.

Παρακαλώ οι προσφορές αναλυτικά να περιλαμβάνουν:
Α.   Λεωφορείο. Ένα  (1)  Πούλμαν  50  θέσεων,  κλιματιζόμενο  και  με  μέσα  ψυχαγωγίας 
(T.V.,κ.λ.π.),(φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας), με τις απαιτούμενες εγγυήσεις ασφαλείας και 
συνοδευτικά έγγραφα και έμπειρους οδηγούς που να βρίσκονται διαρκώς και αποκλειστικά στη 
διάθεση μας για την πραγματοποίηση του προγράμματος και τυχόν αλλαγές που θα προκύψουν 
από τους επικεφαλείς της εκδρομής.
Β. Ξενοδοχείο. Σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα δωματίων και συμμετεχόντων, ξενοδοχείο με 
πρωινό σε κεντρικό σημείο της Κωνσταντινούπολης (Πλατεία Ταξίμ). 
Προκρίνονται τα ξενοδοχεία των τεσσάρων αστέρων και άνω.

ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΩΜΑΤΙΑ
27 ΔΙΚΛΙΝΑ ΤΡΙΚΛΙΝΑ ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΑ

ΑΓΟΡΙΑ 16 2 4 0
ΚΟΡΙΤΣΙΑ 11 1 3 0
ΣΥΝΟΔΟΙ 3 ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ (3)

 Γ. Ημιδιατροφή. Ένα πλήρες γεύμα την ημέρα (ημιδιατροφή)
Δ.  Ναύλοι για  τις  δύο  κρουαζιέρες  (Βόσπορος  –Πριγκιποννήσια)  που  περιλαμβάνονται  στο 
πρόγραμμα.
Ε. Ελληνόφωνες ξεναγήσεις σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού σύμφωνα με το πρόγραμμα.
ΣΤ. Ιατροφαρμακευτική-Ασφαλιστική κάλυψη των μαθητών και συνοδών σε όλη τη διάρκεια 
της εκδρομής.

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 η τμηματική καταβολή του ποσού της εκδρομής (30% προκαταβολή με 
την υπογραφή, 40% μια εβδομάδα πριν την αναχώρηση και 30% άμα τη επιστροφή) καθώς και  
ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης.

Οι προσφορές να κατατεθούν κλειστές μέχρι τη 
10: 00 π.μ. της ΠΕΜΠΤΗΣ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (νέα προθεσμία) στο Γ.Λ. ΘΕΡΜΟΥ.

Σε περίπτωση που έχουν ήδη κατατεθεί προσφορές για τις προηγούμενες ημερομηνίες, 
λαμβάνονται υπόψη κατόπιν συνεννόησης με το αντίστοιχο γραφείο, με την επισήμανση 
ότι θα αφορούν τις νέες ημερομηνίες.   

Για το  ΓΕ.Λ. ΘΕΡΜΟΥ
Η Επιτροπή παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών της εξαήμερης εκδρομής.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

1η ημέρα.  ΚΥΡΙΑΚΗ, 09η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012.
Αναχώρηση από Γ.Ε.Λ. Θέρμου για Κωνστ/πολη περί τη 6η πρωινή. Ενδιάμεσες 

στάσεις  στη διαδρομή για καφέ,  φαγητό,  τουαλέτα (όπως θα οριστεί  στο πρόγραμμα). 
Άφιξη στην Κωνστ/πολη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  Πρώτη γνωριμία και  περιήγηση 
στην Πόλη. Δείπνο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για διανυκτέρευση.

2η ημέρα.  ΔΕΥΤΕΡΑ, 10η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012.
Πρωινό και αναχώρηση για επίσκεψη και ξενάγηση στην Αγία Σοφία, Ιππόδρομος, 

Μπλε  Τζαμί,  Τοπ  Καπί,  Βασιλική  Στέρνα.  Μεσημεριανό  φαγητό.  Επιστροφή  στο 
ξενοδοχείο και ξεκούραση. Συνέχεια της ημέρας με επίσκεψη και περιήγηση στην Πόλη. 
Δείπνο και επιστροφή στο ξενοδοχείο για διανυκτέρευση.

3η ημέρα.  ΤΡΙΤΗ, 11η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012.
Πρωινό  και  αναχώρηση  για  επίσκεψη  και  ξενάγηση  στο  ναό  Ζωοδόχου  Πηγής 

(Μπαλουκλιώτισσα),  Παναγία  Βλαχέρνα,  στο  Φανάρι  (Πατριαρχείο),  στη  Μεγάλη  του 
Γένους Σχολή. Συνέχεια της ημέρας με κρουαζιέρα στο Βόσπορο. Περιήγηση στην Πόλη. 
Δείπνο και επιστροφή στο ξενοδοχείο για διανυκτέρευση.

4η ημέρα.  ΤΕΤΑΡΤΗ, 12η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. 
Πρωινό και αναχώρηση για επίσκεψη και ξενάγηση στο Παλάτι Ντολμά Μπαχτσέ. 

Συνέχεια της ημέρας με κρουαζιέρα στα Πριγκιπόνησα. Περιήγηση στην Πόλη. Δείπνο. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο για διανυκτέρευση.

5η ημέρα.  ΠΕΜΠΤΗ, 13η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012.
Πρωινό και αναχώρηση για επίσκεψη και περιήγηση στη Σκεπαστή Αγορά (Καπαλί 

Τσαρσί) και στην Αιγυπτιακή Αγορά. Επίσκεψη με τηλεφερίκ στο Πιέρ Λοτί. Μεσημεριανό 
φαγητό. Συνέχεια της ημέρας με επίσκεψη και περιήγηση οδικώς στο Βόσπορο. Δείπνο. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο για διανυκτέρευση.

6η ημέρα.  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 14η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. 
Πρωινό  και  αναχώρηση  για  επιστροφή  στο  Θέρμο.  Ενδιάμεσες  στάσεις  στη 

διαδρομή  για  καφέ,  φαγητό,  τουαλέτα  (όπως  θα  οριστεί  στο  πρόγραμμα).  Άφιξη  στο 
Θέρμο πριν τη 10η μ.μ..
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