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      ΠΡΟΣ :  ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ  ΓΡΑΦΕΙΑ 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 

                                                            για   πολυήμερη    εκπαιδευτική    εκδρομή 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

ΤΟΠΟΣ    ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: ΚΡΗΤΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 18-4-2018                       ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:  02.30 μ.μ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:  22-4-2018                         ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:  08.00 μ.μ 

ΑΡΙΘΜΟΣ   ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ:  125-130               ΤΑΞΗ: Α - Β 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  ΣΥΝΟΔΩΝ  ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 8 

 
 

A. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

«Πολιτιστικά  προγράμματα  Α και Β Λυκείου 2
ου

 ΓΕΛ Αγρινίου» 

Πολυήμερη   εκδρομή   στην   Κρήτη 

 

• 1η Ημέρα- Τετάρτη, 18-4:  ΑΓΡΙΝΙΟ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

  Συγκέντρωση στο σχολείο στις 2.30 μ.μ., επιβίβαση στο λεωφορείο και μεταφορά στο λιμάνι του 

Πειραιά με μια μικρή στάση στο δρόμο.  Επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση στις 9.00 μ.μ.. 

Διανυκτέρευση στο πλοίο. 

  

• 2η  Ημέρα- Πέμπτη, 19-4: ΧΑΝΙΑ – ΑΚΡΩΤΗΡΙ 

   Άφιξη στο λιμάνι των Χανίων στις 6.00 π.μ. και αναχώρηση για μια πρώτη γνωριμία με την 

πόλη. Η περιήγηση ξεκινά από την πόλη των Χανίων από το Τζαμί των Γενίτσαρων, την παλιά 

Βενετσιάνικη Εκκλησία, τον προμαχώνα Σαν Σαλβατόρε, τη Βενετσιάνικη Λότζια και την εκκλησία 

του Αγ. Φραγκίσκου.  Συνεχίζεται στο Αρχαιολογικό και το Ναυτικό Μουσείο, το οποίο βρίσκεται 

στην είσοδο του φρουρίου Φίρκα, όπου στους χώρους του με τα πλούσια και σημαντικά 

εκθέματα διαφυλάσσονται οι ναυτικές παραδόσεις της Κρήτης.  Το μεσημέρι, 1.00-3.00μ.μ. 

ελεύθερος χρόνος για φαγητό.  Ακολούθως κινούμαστε ανατολικά των Χανίων, στη χερσόνησο 

Ακρωτήρι, όπου βρίσκονται οι τάφοι των Βενιζέλων και επισκεπτόμαστε το χωριό Μουρνιές, που 

βρίσκεται το σπίτι του Βενιζέλου. Δείπνο στις 8.00μ.μ..  Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο. 



• 3η Ημέρα- Παρασκευή, 20-4: ΧΑΝΙΑ – ΡΕΘΥΜΝΟ – ΑΡΚΑΔΙ 

  Μετά το πρωινό, 9.00 π.μ. αναχωρούμε για το Ρέθυμνο με το γραφικό Βενετσιάνικο Λιμάνι και 

την Φορτέτσα, η οποία ορθώνεται πάνω σε βράχο στο λόφο Παλαιόκαστρο, στη δυτική πλευρά 

της πόλης.  Το οχυρό μήκους 1.307 μ. ήταν το μεγαλύτερο κάστρο που είχαν κατασκευάσει μέχρι 

τότε οι Βενετοί στην Κρήτη και χτίζονταν για 15 χρόνια (1537-1588).  Στους πρόποδες της 

Φορτέτσας απλώνεται σήμερα η παλιά πόλη με τα γραφικά στενά δρομάκια και τα βενετσιάνικα 

κτίσματα, ανάμεσα στα οποία και το πιο ενδιαφέρον μνημείο της πόλης, που διατηρείται σε 

άριστη κατάσταση, η Λότζια, κτίσμα του 16ου αιώνα, όπου σήμερα στεγάζεται η Δημοτική 

Βιβλιοθήκη. Ελεύθερος χρόνος, 1.00-3.00μ.μ., για γεύμα.  Στη συνέχεια μετάβαση στο Αρκάδι, 

στην ιστορική Μονή που κτίστηκε τον 14ο αιώνα μ.Χ. από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου 

Ηράκλειτο και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επανάσταση της Κρήτης εναντίον των Τούρκων. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο και  Δείπνο στις 8.00μ.μ.  Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο. 

  

• 4η Ημέρα- Σάββατο, 21-4: ΧΑΝΙΑ – ΚΝΩΣΟΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ  

(πλοίο) 

  Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση στις 9.00 π.μ. για τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. 

Στη συνέχεια επίσκεψη στον τάφο του Νίκου Καζαντζάκη, στο Ενυδρείο του Ηρακλείου και το 

Αρχαιολογικό Μουσείο που βρίσκεται στην πλατεία Ελευθερίας. Ελεύθερος χρόνος στην πόλη 

του Ηρακλείου για γεύμα και ελεύθερη περιήγηση στην πόλη από  4.00-7.00 μ.μ.. Στις 7.30 μ.μ. 

μεταφορά στο λιμάνι. Επιβίβαση, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους στις 9.00 μ.μ. 

 

• 5η Ημέρα- Κυριακή,  22-4: ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΓΡΙΝΙΟ  

   Άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά νωρίς το πρωί στις 6.00 π.μ.. Περίπατος στο ιστορικό κέντρο της 

Αθήνας,  ξενάγηση στην Ακρόπολη και την Πλάκα. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα 1.00-3.00 μ.μ. 

Αναχώρηση για Αγρίνιο με μια μικρή στάση στο δρόμο. Επιστροφή στο σχολείο στις 8μ.μ..  

 

Β. Απαιτήσεις   Προσφοράς 

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

1.  Μεταφορά των συμμετεχόντων με λεωφορεία, των οποίων θα δίνονται με σαφή αναφορά για κάθε 

όχημα: ο τύπος, η άδεια κυκλοφορίας , ο αριθμός των θέσεων των επιβατών, το ονοματεπώνυμο του  

οδηγού, το δίπλωμα οδηγού, το έτος 1
ης

 κυκλοφορίας και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές. Το 

λεωφορείο να είναι διαθέσιμο και για τυχόν βραδινές εξόδους των μαθητών. Το λεωφορείο θα πρέπει 

να πληροί τους κανόνες ασφαλείας και να έχει έγκριση ΚΤΕΟ. 

2. Προαπαιτούμενο ο συνοδός γραφείου- ξεναγόςσε όλη την διάρκεια της εκδρομής.    

3. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για μετακίνηση των συμμετεχόντων από το λιμάνι του Πειραιά για Χανιά σε 

τουριστικές θέσεις και από το Ηράκλειο προς Πειραιά με εσωτερικές καμπίνες τετράκλινες (ΑΒ4) για 

τους μαθητές και δίκλινες για τους συνοδούς καθηγητές .  

4. Διαμονή σε ξενοδοχείο 3 ή 4 ή 5 αστέρων(*)   στο κέντρο της πόλης των Χανίων ή το πολύ σε μια 

απόσταση επτά ( 7 ) χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης των Χανίων. Όλοι οι μαθητές θα πρέπει να 

βρίσκονται σε ένα ξενοδοχείο και στο ίδιο κτήριο(κεντρική και ενιαία ξενοδοχειακή μονάδα) . Δίκλινα 

–τρίκλινα–τετράκλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα ή δίκλινα για τους συνοδούς καθηγητές. 

5. Πρωινό και ημιδιατροφή, είτε στο ξενοδοχείο είτε σε χώρους εστίασης εκτός ξενοδοχείου.  

6. Λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται (παρακολούθηση εκδηλώσεων, επίσκεψη χώρων, κλπ.) 

7. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή. 

8. Ασφάλιση των συμμετεχόντων στην εκδρομή. 

9. Ταξιδιωτική ασφάλεια. 



10. Αναφορά της τελικής συνολικής τιμής της προσφοράς (διαμονής- μετακίνησης) αλλά και ο επιμερισμός 

της ανά μαθητή, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει 

να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ ήτοι 

δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία που πληρούν τις κατά το νόμο  

προϋποθέσεις για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.   Το  ταξιδιωτικό γραφείο που θα επιλεγεί θα 

υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο, στο οποίο θα αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια 

αστικής επαγγελματικής ευθύνης. Σε περίπτωση αθέτησης των ανωτέρω προϋποθέσεων, το σχολείο 

επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμη απαίτηση: κατακράτηση μέρους των συμφωνημένων χρημάτων, 

αποκλεισμός από μελλοντικές εκδρομές κ.λ.π. 

Οι προσφορές θα υποβληθούν στο γραφείο του Διευθυντή του 2
ου

 ΓΕΛ Αγρινίου, σε κλειστό  

φάκελο, μέχρι την   Τετάρτη    28-2-2018   και   ώρα  11.00 π.μ. 

 

    Ο Διευθυντής  

 

 Γεώργιος    Τσιπάς 
  


