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                                               ΑΡΙΘ . ΠΡΩΤ. 979   

                   ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ                                              

                                          

                                                   ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ   

                                            (Διά της Δ/νσης Δ.Ε. Αιτ/νίας) 

« Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη πολυήμερης εκδρομής στο 

Βελιγράδι » 

A.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ :  BΕΛΙΓΡΑΔΙ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 9/12/19 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ : 13/12/19 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ : 55 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ : 4 

Β.ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

Δευτέρα, 9-12-2019: 

06:00 : Αναχώρηση από το χώρο του σχολείου στο Αγρίνιο 

08:30 Στάση στα Ιωάννινα. -Αναχώρηση για σύνορα Ευζώνων   - Ελεύθερος χρόνος στα 

DutyFree 



 15:30  Στάση καθ΄ οδόν για φαγητό (Σκόπια) 

20:00  ‘Αφιξη στην πόλη –Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο – Δείπνο 

ΤΡΙΤΗ, 10-12-2019: 

Πρωινό στο ξενοδοχείο 

09:30 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για την πόλη του Βελιγραδίου (φρούριο παλιάς πόλης, 

πύργο Nebosja, πλατεία Δημοκρατίας , αρχοντικό Ljubica, ξενοδοχείο Moscva, Άγιο Σάββα, 

Μνημειακό κέντρο του Τίτο) 

14:30 Φαγητό ,ελεύθερος χρόνος - Επίσκεψη στον πεζόδρομο ΚνεζΜιχαήλοβα και στο Νέο 

Βελιγράδι το μεγάλο εμπορικό  κέντρο Usche. 

17:00  Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

21:00 Έξοδος στην περιοχή της πόλης την περίφημη Skadarijia - Δείπνο 

Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο. 

ΤΕΤΑΡΤΗ, 11-12-2019: 

Πρωινό στο ξενοδοχείο . 

09:30  Αναχώρηση για επίσκεψη στο Νόβισαντ την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας. 

Περιήγηση στο κάστρο Petrovaradin με θέα στον ποταμό Δούναβη, την πλατεία  Slobodan, 

τον καθεδρικό ναό,  το Δημαρχείο. 

Ελεύθερος χρόνος για φαγητό στον κεντρικό πεζόδρομο. 

Στην συνέχεια επίσκεψη στην πόλη Stremsikarlovsi. 

17:30 Επιστροφή στην πόλη του Βελιγραδίου με στάσεις για να απολαύσουμε την διαδρομή  

19:00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

Αργότερα με τα λεωφορεία  μια παραδουνάβια πανοραμική βόλτα στην περιοχή Ζέμουν, 

φαγητό με συνοδεία των καθηγητών 

Δείπνο  και διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο. 

ΠEMΠΤΗ, 12-12-2019:  

Πρωινό στο ξενοδοχείο  

08:00 Αναχώρηση για την ιστορική πόλη Νις . 

13:00 Άφιξη στην πόλη της Νις -  Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο - Περιήγηση στην πόλη -

Μεσημεριανό φαγητό στο κέντρο της πόλης. Στη συνέχεια ξενάγηση στα μνημεία , μουσεία και 

αξιοθέατα της πόλης του Νις. 

18:00 Επιστροφή – ξεκούραση στο ξενοδοχείο 



21:00 Δείπνο στο κέντρο της πόλης. 

Διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο . 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-12-2019: 

Πρωινό στο ξενοδοχείο 

07:30 Αναχώρηση από Νις για τα σύνορα Σερβίας -  Σκοπίων με απαραίτητες ενδιάμεσες 

στάσεις  

14:00 Άφιξη στην Θεσσαλονίκη για φαγητό. 

17:00 Αναχώρηση για το Αγρίνιο με ενδιάμεση στάση. 

22:30 Άφιξη στον αύλειο χώρο του σχολείου 

Αυτή είναι μια πρώτη εκτίμηση, καθώς είναι εύλογο πως  το χρονικό διάστημα παραμονής 

στα σύνορα είναι απροσδιόριστο, όπως και το ότι πρέπει να έρθουμε σε επικοινωνία με όλους 

τους αρμόδιους φορείς για να δρομολογηθούν οι επισκέψεις, γιατί για τις  σχολικές 

επισκέψεις απαιτείται εκ των προτέρων κράτηση και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τη 

διαθεσιμότητα.  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Στην εκπαιδευτική επίσκεψη προβλέπεται να λάβουν μέρος (55) μαθητές και (4) συνοδοί 

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 τρίκλινα για τους μαθητές και 

μονόκλινα για τους καθηγητές-συνοδούς. Επίσης να προσφέρει πρωινό και δείπνο 

(ημιδιατροφή). Το δείπνο σε μπουφέ. (Aκόμη θα θέλαμε να έχουμε και προσφορά μόνο με 

πρωινό). 

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 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. Οι οδηγοί (2) να είναι έμπειροι και συνεργάσιμοι. 

5. Συνοδεία ξεναγού – συνοδού γραφείου 

6. 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, ενώ μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει 

ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας. 



Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο 

σχολείο το αργότερο μέχρι την   Δευτέρα 4/11/2019  και ώρα 12:00 . 

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 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
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