
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣ  ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ  
  

<< Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη πολυήμερης 

εκπαιδευτικής επίσκεψης στo CERN  της Γενεύης >> 

Σας πληροφορούμε ότι η Β΄ και η Γ΄ τάξη του σχολείου μας κατά το  σχολικό έτος 2018-

2019 θα πραγματοποιήσει πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στο CERN από Σάββατο  

3/11/2018 μέχρι και Παρασκευή 9/11/2018.  

Εάν ενδιαφέρεστε για την ανάληψή της, παρακαλούμε να προσκομίσετε στο γραφείου της κα. 

Διευθύντριας  ( 1ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου, Μαρίνου Αντύπα 41, Αγρίνιο) μέχρι την Δευτέρα, 

21/05/2018 και ώρα 12:00, που θα συνεδριάσει η αρμόδια για τις εκδρομές επιτροπή, 

εσώκλειστη προσφορά. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

Πολυήμερης εκπαιδευτικής Επίσκεψης της Β΄και Γ΄ Τάξεως στο CERN από  

3/11/2018 μέχρι και 9/11/2018 

     

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΊΣΚΕΨΗΣ 

 

1η ημέρα, Σάββατο, 3/11/2018  (Αγρίνιο-Ηγουμενίτσα-Βενετία) 

Ώρα 02:00 π.μ. Αναχώρηση από Αγρίνιο (από  χώρο του σχολείου)  για Ηγουμενίτσα. 

Άφιξη στην Ηγουμενίτσα 04:30π.μ              

ΑΠΟΠΛΟΥΣ ΑΠΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: 06:30π.μ  με τελικό προορισμό την Βενετία. 

  

2η ημέρα, Κυριακή,4/11/2018  (βενετία-Μιλάνο-Διανυχτέρευση) 

Άφιξη και αποβίβαση από το πλοίο στο Λιμάνι της Βενετίας 08:00 π.μ.  

Αναχώρηση από Βενετία με προορισμό το Μιλάνο με ενδιάμεσες μικρές στάσεις- 

1η Διανυχτέρευση.  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

1Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  

ΑΓΡΙΝΙΟΥ  

ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 41 

ΑΓΡΙΝΙΟ 

Τηλ.2642022465 

Fax.2641046155 

  

 

   Αγρίνιο,  10/05/2018 

 

    Αρ. Πρωτ.:642 



3η ημέρα, Δευτέρα 5/11/2018 (Μιλάνο-Λωζάνη – Γενεύη-Διανυχτέρευση) 

Αναχώρηση από Μιλάνο 09:00  - μικρή ενδιάμεση στάση- 13:00 Άφιξη στη Λωζάνη και 

εκπαιδευτική επίσκεψη στο πολυτεχνείο της Λωζάνης 14:00. Επιστροφή στη Γενεύη – Γεύμα 

και  2η Διανυχτέρευση  

 

   4η ημέρα, Τρίτη 6/11/2018 (Γενεύη-CERN -Διανυχτέρευση) 

 Επίσκεψη στο CERN 09:00 -14:00  - 3η Διανυχτέρευση 

 

   5η ημέρα, Τετάρτη 7/11/2018 (Γενεύη-Μπολόνια-Διανυχτέρευση) 

Αναχώρηση από Γενεύη: 09:00 προς Μπολόνια με μικρές ενδιάμεσες στάσεις. 

4η Διανυχτέρευση στη Μπολόνια 

 

 

  6η ημέρα, Πέμπτη (8/11/2018) (Μπολόνια- Ανκόνα-Ηγουμενίοτσα) 

Αναχώρηση από Μπολόνια: 10:00π.μ. 

Άφιξη Ανκόνα:13:30      Απόπλους από λιμάνι Ανκόνας:16:00  

  

 

 7η ημέρα, Παρασκευή (9/11/2018) (Ηγουμενίτσα-Αγρίνιο) 

Άφιξη στην Ηγουμενίτσα:09:00π.μ              Αναχώρηση από Ηγουμενίτσα: 10:00π.μ. 

Άφιξη στο Αγρίνιο:12:30        

 

     

Στην εκπαιδευτική επίσκεψη προβλέπεται να λάβουν μέρος (44) μαθητές και (5) συνοδοί 

καθηγητές ( μία  καθηγήτρια και τέσσερις καθηγητές). 

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

ανά μαθητή. Στην τιμή σας 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 3* ή 4*, τα δωμάτιά του να είναι τετράκλινα και αν χρειαστεί 

τρίκλινα για τους μαθητές και ένα μονόκλινο για την καθηγήτρια-συνοδό και δύο 

δίκλινα για τους τέσσερις καθηγητές-συνοδούς. Επίσης να προσφέρει πρωινό και 

δείπνο (ημιδιατροφή). Το δείπνο σε μπουφέ.  

2. Τα ξενοδοχεία να είναι κοντά των αντίστοιχων πόλεων  και να αναφέρονται τα 

ονόματά τους.  



3. Η μετακίνηση  να γίνει με λεωφορείο , ασφαλές , εφοδιασμένο με ζώνες ασφαλείας , 

με τα απαραίτητα δικαιολογητικά  (ΚΤΕΟ, κ.λ.π) , να είναι σε κυκλοφορία 

λιγότερο από δέκα έτη τεχνολογίας EURO 6 και να έχει όλες τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Επίσης το λεωφορείο να είναι στη 

διάθεση των μαθητών σε όλη την διάρκεια της οδικής εκδρομής και να 

περιλαμβάνει όλες τις εισόδους και κάθε άλλο έξοδο στις πόλεις.  

. 

4.  Ο οδηγός να είναι έμπειρος και συνεργάσιμος. 

5. Στο πλοίο στη διάρκεια του ταξιδιού Ηγουμενίτσα-Βενετία και Ανκόνα-Ηγουμενίτσα  

οι μαθητές θα έχουν τετράκλινες καμπίνες (αν χρειαστεί και τρίκλινες) και οι συνοδοί 

καθηγητές, μονόκλινη για την καθηγήτρια-συνοδό και δύο δίκλινες για τους τέσσερις 

καθηγητές-συνοδούς. 

     7.     Οι πληρωμές θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά  

 

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-

211:ΦΕΚ 2769/2-12-2011/τΒ΄), 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.) 

 

                                                                                              Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

                                                                                            ΜΑΔΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ         


