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ΠΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ   
« Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη πολυήµερης εκδροµής» 

Σας πληροφορούµε ότι η Γ! Λυκείου του Σχολείου µας θα πραγµατοποιήσει πολυήµερη 

εκδροµή στη  Θεσσαλονίκη-Ξάνθη από Τρίτη, 12/12/ 2017  µέχρι και Σάββατο, 

16/12/2017. Εάν ενδιαφέρεστε για την ανάληψή της, παρακαλούµε να προσκοµίσετε στο 

γραφείο του κ. ∆ιευθυντή (1
Ο
 Γενικό Λύκειο Αγρινίου, Μαρίνου Αντύπα 41, Αγρίνιο) 

µέχρι την Τρίτη, 21 /11 /2017  και ώρα 10:00, που θα συνεδριάσει η αρµόδια για τις 

εκδροµές επιτροπή, εσώκλειστη προσφορά. 

Το πρόγραµµα της εκδροµής είναι το ακόλουθο: 
 

 

 

 

 

 

 

 
          

                      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ  

 

1
η 
ηµέρα, Τρίτη, 12- 12- 2017 

Ώρα 07:00  Αναχώρηση από Αγρίνιο για  Θεσσαλονίκη  µε ενδιάµεση στάση στον 

αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας..  

Ώρα 12:30  Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας – γεύµα.  

Ώρα 15:00 Αναχώρηση για Θεσσαλονίκη .  

Ώρα 16:00  Άφιξη στη Θεσσαλονίκη – τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

Ώρα 18:00  Περιήγηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης.  

Ώρα 21:30 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο  για δείπνο σε ταβέρνα- οµαδική διασκέδαση  

υπό την επίβλεψη των συνοδών καθηγητών. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

 
 
2
η
  ηµέρα, Τετάρτη, 13 – 12 – 2017 

Ώρα 09:00 Πρωινό 

Ώρα 10:00 Αναχώρηση και περιήγηση στα αξιοθέατα της Θεσσαλονίκης (προσκύνηµα στο 

Ναό του Αγίου ∆ηµητρίου, Βυζαντινό  Κάστρο –  Άνω Πόλη , επίσκεψη στο Βυζαντινό  

Μουσείο   και Λευκό Πύργο). 

Ώρα 14:00 Γεύµα και ελεύθερος χρόνος για περιήγηση στην πόλη. 

Ώρα 19:00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο – ξεκούραση.  

Ώρα 21:30 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για δείπνο –οµαδική διασκέδαση  υπό την 

επίβλεψη των συνοδών καθηγητών. 

 Επιστροφή στο ξενοδοχείο.  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             

1ο  ΓΕΝΙΚΟ  ΛΥΚΕΙΟ    

ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 41 

ΑΓΡΙΝΙΟ 

Τηλ. 2641022465 

FAX. 2641046155 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Πολυήµερης   Εκδροµής    της  Τρίτης   Τάξεως  στη Θεσσαλονίκη -

Ξάνθη από  12 - 12 – 2017  µέχρι   και   16 – 12 – 2017    

         



3
η
 ηµέρα, Πέµπτη, 14 – 12 – 2017 

Ώρα 08:30  Πρωινό 

Ώρα 09:30  Αναχώρηση για Ξάνθη . 

Ώρα 12:00 Άφιξη Ξάνθη-Περιήγηση στην παλιά πόλη της Ξάνθης- γεύµα . 

Ώρα 14:00 Αναχώρηση από Ξάνθη.  

Ώρα 15:00 Άφιξη Καβάλα.  

Ώρα 16:30 Αναχώρηση από Καβάλα  για Θεσσαλονίκη 

Ώρα 18:30 Επιστροφή στο ξενοδοχείο  -ξεκούραση. 

Ώρα 21:30 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για δείπνο –οµαδική διασκέδαση υπό την 

επίβλεψη των συνοδών καθηγητών. 

 Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

 

 

3
η
 ηµέρα, Παρασκευή, 15 – 12 – 2017 

Ώρα 09:00  Πρωινό 

Ώρα 10:30 Επίσκεψη  στο Αρχαιολογικό Μουσείο- Αστεροσκοπείο . 

Ώρα 13:00 Γεύµα και ελεύθερος χρόνος στο εµπορικό κέντρο της  πόλης  COSMOS. 

Ώρα 19:00 Επιστροφή  για  ξεκούραση στο ξενοδοχείο. 

Ώρα 21:30 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για δείπνο –οµαδική διασκέδαση υπό την 

επίβλεψη των συνοδών καθηγητών. 

 Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

4
η
 ηµέρα, Σάββατο, 16 – 12 - 2017 

Ώρα 09:00 Πρωινό 

Ώρα 09:30 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για το κέντρο της πόλης. 

 Ώρα11:00 Αναχώρηση για Καστοριά.. 

Ώρα 14:00 Άφιξη Καστοριά.. 

Ώρα 17:00 Αναχώρηση για Αγρίνιο.. 

Ώρα 21:30 Άφιξη στο Αγρίνιο.  

 

Στην εκδροµή προβλέπεται να λάβουν µέρος ενενήντα έξι  (96) µαθητές περίπου και έξι  

(6) συνοδοί καθηγητές. 

Στην προσφορά σας να αναφέρεται η συνολική τιµή της εκδροµής, αλλά και η 

επιβάρυνση ανά µαθητή. Στην τιµή να συµπεριλαµβάνεται και ο Φ.Π.Α. 

Ως προς τις παρεχόµενες υπηρεσίες, οι οποίες θα πρέπει να αναγράφονται στην 

προσφορά σας και να περιλαµβάνονται στο συνολικό κόστος, επιθυµούµε τα εξής: 

1. Το ξενοδοχείο να είναι από Β΄ κατηγορίας και άνω , τα δωµάτιά του να είναι 

τρίκλινα για τους µαθητές και µονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές και να 

προσφέρει και πρωινό. Γεύµα ή δείπνο δεν επιθυµούµε. 

2. Το ξενοδοχείο να είναι εντός της  ή  πλησίον της πόλης της Θεσσαλονίκης   και 

να αναφέρεται  το όνοµά  του. 

3. Η µετακίνησή µας να γίνει µε δύο (2) λεωφορεία, υπερυψωµένα, όχι διώροφα , 

ασφαλή,  εφοδιασµένα µε ζώνες ασφαλείας και µε τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά ( ΚΤΕΟ, κ.λ.π.). 

4. Οι οδηγοί (∆ΥΟ Ο∆ΗΓΟΙ  ΑΝΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ) να είναι έµπειροι και 

συνεργάσιµοι. 

5. Τα πούλµαν να είναι στη διάθεσή µας και κατά τη βραδινή διασκέδαση. 

 



Επίσης για την ανάληψη της εκδροµής απαιτείται ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, όπως 

επίσης και πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήµατος ή 

ασθένειας. (άρθρο 14 της Υπουργικής Απόφασης Υ.Π.δ.β.µ.Θ µε αριθµ. 129287/Γ2/10-11-

2011: ΦΕΚ 2769/2-12-2011/τ.Β΄), ενώ µαζί µε την προσφορά σας πρέπει να καταθέσετε και 

υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτετε ειδικό σήµα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είµαστε στη διάθεσή σας. 

ΣΗΜ.: Σε περίπτωση αθέτησης  των ανωτέρω προϋποθέσεων, το σχολείο επιφυλάσσεται να 

αποφασίσει για τις περαιτέρω νόµιµες ενέργειες (κατακράτηση µέρους των συµφωνηµένων 

χρηµάτων, αποκλεισµός από µελλοντικές εκδροµές κ.λ.π.). 

 

                                                                                   Η  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 

                                                                                                         Παρασκευή   Μαδιά 


