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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

 εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονοµικής προσφοράς 

για τετραήµερη εκπαιδευτική εκδροµή στην Καστοριά 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: Καστοριά 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 6/ 4 / 2017                                        

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 9 / 4 / 2017                                           

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 36                                    ΤΑΞΗ ή ΤΑΞΕΙΣ: Α,Β,Γ. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟ∆ΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 04  

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 

 

1η Μέρα Πέµπτη   6 / 4 / 2017 

Αναχώρηση από 3ο Γυµνάσιο για Καστοριά στις 7:30 π.µ. Στάση  στις 10:30 στα Ιωάννινα, 

βόλτα στην πόλη, γεύµα και αναχώρηση για Καστοριά στις 15:00. Άφιξη στην Καστοριά, στις 

17:00, ξεκούραση στο ξενοδοχείο .Στις 18:00 επίσκεψη στα Αρχοντικά της Καστοριάς και 

βόλτα στη λίµνη. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στο ξενοδοχείο για διανυκτέρευση.  

 

2η Μέρα Παρασκευή 7 / 4 / 2017 

Πρωινό-αναχώρηση στις 9:00 από το ξενοδοχείο για το καταφύγιο του Λύκου στον Αετό, στη 

συνέχεια αναχώρηση για τον Αρκτούρο στο Νυµφαίο. Γεύµα στο Νυµφαίο και επιστροφή στο 

ξενοδοχείο στις 15:30. Ξεκούραση και επίσκεψη στις 17:00 στις Βυζαντινές Εκκλησίες της 

Καστοριάς και στο Μαναστήρι της Μαυριώτισσας. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στο 

ξενοδοχείο.  

 

3η Μέρα Σάββατο 8/4/2017 

Πρωινό – Επίσκεψη στις 9:30 στη σπηλιά του δράκου, στο Λαογραφικού Μουσείο της 

Καστοριάς, καθώς και στο Μουσείο των κέρινων οµοιωµάτων. Γεύµα στις 13:30 και 

επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευµα, επίσκεψη στον προϊστορικό οικισµό του ∆ισπηλιού 

και ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

 

 



4η Μέρα Κυριακή 9/4/2017 

 

Πρωινό- Αναχώρηση στις 9:30 για Μέτσοβο. Άφιξη στο Μέτσοβο  στις 11:30. Βόλτα και 

αναχώρηση για Ιωάννινα στις 12:30. Άφιξη στα Ιωάννινα στη 13:00. Γεύµα- βόλτα στην πόλη. 

Στις 17:00, αναχώρηση για Ναύπακτο. Στις 20:00 άφιξη στην Ναύπακτο. 

 

Απαιτήσεις Προσφοράς 

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Μεταφορά από τη Ναύπακτο στην Καστοριά, µετακινήσεις στα αξιοθέατα της περιοχής 

που αναφέρονται στο πρόγραµµα και επιστροφή  στη Ναύπακτο. 

2. Σαφής αναφορά του µεταφορικού µέσου (κλιµατιζόµενο λεωφορείο 50 θέσεων) και 

τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές. 

3. Ξενοδοχείο τουλάχιστο 3* µε πρωινό στην Καστοριά.  Απαιτούνται τρίκλινα και δίκλινα  

δωµάτια για τους µαθητές- µαθήτριες και  δύο δίκλινα (02) για τους συνοδούς καθηγητές, 

για τρεις  (03) διανυκτερεύσεις. 

4. Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση 

5. Ιατροφαρµακευτική κάλυψη των µαθητών και των συνοδών σε όλη τη διάρκεια της 

εκδροµής. 

6. Αναφορά της τελικής συνολικής τιµής της εκδροµής, αλλά και του κόστους ανά µαθητή 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

7. Το λεωφορείο µετακίνησης θα πρέπει να πληροί τους κανόνες ασφαλείας και να έχει 

έγκριση ΚΤΕΟ. 

8. Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι 

διαθέτει ειδικό σήµα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

9. Υπεύθυνη δήλωση ότι το τουριστικό γραφείο διαθέτει βεβαίωση συνδροµής των νοµίµων 

προϋποθέσεων για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου η οποία βρίσκεται σε ισχύ. 

10. 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% στην επιστροφή) 

 

• Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισµένο 

φάκελο στο γραφείο του ∆ιευθυντή του 3ου Γυµνασίου το αργότερο µέχρι  την Πέµπτη 

30 Μαρτίου 2017 και ώρα 12:00. 

• Το άνοιγµα των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 31 Μαρτίου  ώρα 12:00.  

 

 

 

                                                                                                                                                          

 

 

 

                                                                                                                                                         

 


