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   ΠΡΟΣ  ΤΑ  ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Eκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 

για πολυήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

  

ΤΟΠΟΣ    ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 13-12-2019 ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 06.00 πμ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:   18-12-2019  ΩΡΑ  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 09.00 μ.μ 

ΑΡΙΘΜΟΣ   ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ: 45 ΤΑΞΗ: Γ 

ΑΡΙΘΜΟΣ   ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ  ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 4 

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΚΕΨΗ  Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

 

1η ΗΜΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-12-2019:  ΑΓΡΙΝΙΟ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

Συγκέντρωση στις 6.00 π.μ. στον αύλειο χώρο του σχολείου και αναχώρηση για   Κωνσταντινούπολη μέσω 

Εγνατίας με ενδιάμεσες στάσεις για ξεκούραση.  Μετά τον απαιτούμενο έλεγχο στα ελληνοτουρκικά 

σύνορα, στο συνοριακό σταθμό των Κήπων, θα συνεχίσουμε μέχρι τη Ραιδεστό (Τεκιρντάγ) και μετά από 

στάση, θα  αναχωρήσουμε για την Κωνσταντινούπολη, που αναμένεται ότι θα φτάσουμε περίπου στις 10.00 

μ.μ.. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, δείπνο σε ταβέρνα στην  Κωνσταντινούπολη. Στη συνέχεια 

επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

 

 2η ΗΜΕΡΑ-ΣΑΒΒΑΤΟ 14-12-2019: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για επίσκεψη στο Πατριαρχείο. Θα επισκεφθούμε την Πατριαρχική 

Μεγάλη του Γένους Σχολή, το αρχαιότερο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κωνσταντινούπολης. Η Μεγάλη του 

Γένους Σχολή είναι στην ουσία η συνέχεια της Οικουμενικής Πατριαρχικής Σχολής που ίδρυσε ο Μέγας 



Κωνσταντίνος. Θα επισκεφθούμε και το Οικουμενικό Πατριαρχείο με έδρα τον Πατριαρχικό Οίκο του 

Φαναρίου, όπου βρίσκεται και ο Πατριαρχικός ναός του Αγίου Γεωργίου στον οποίο θα ξεναγηθούμε. 

Κατόπιν συνέχιση ξενάγηση στα σημαντικά αξιοθέατα της Κωνσταντινούπολης με διάλειμμα για γεύμα και 

ξεκούραση. Η ξενάγηση θα ξεκινήσει από το Τοπ Καπί, την επίσημη κατοικία των σουλτάνων.  Αργότερα θα 

επισκεφθούμε το μεγαλύτερο μνημείο του ελληνισμού και της χριστιανοσύνης, την Αγία Σοφία και το Μπλε 

Τζαμί, ένα από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της Ισλαμικής αρχιτεκτονικής.  Στη συνέχεια θα 

επισκεφθούμε το βυζαντινό Ιππόδρομο και το υδραγωγείο του Ιουστινιανού. Δείπνο σε ταβέρνα, επιστροφή 

στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

 

3η ΗΜΕΡΑ- ΚΥΡΙΑΚΗ 15-12-2019: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ  

Μετά το πρωινό, θα επισκεφτούμε τα Πριγκιποννήσια, όπου θα γευματίσουμε. Κατόπιν, θα  οδηγηθούμε 

μετά στη Μονή της Χώρας, ένα από τα σπουδαιότερα καλλιτεχνικά δημιουργήματα της βυζαντινής τέχνης. 

Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον Ιερό Ναό της Παναγίας των Βλαχερνών. Ο ιερός Ναός της Παναγίας των 

Βλαχερνών είναι από τα γνωστότερα ιερά της Παναγίας και ένα από τα σημαντικότερα ορθόδοξα 

προσκυνήματα της Πόλης. Δείπνο σε ταβέρνα, επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

 

4η ΗΜΕΡΑ-ΔΕΥΤΕΡΑ 16-12-2019: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για επίσκεψη στο Ζάππειο, κατόπιν πρόσκλησης που έχει δεχθεί η 

μονάδα μας για επίσκεψη σε αυτό. Επίσης θα επισκεφτούμε το Ζωγράφειο. 

Το απόγευμα ακολουθεί κρουαζιέρα στο Βόσπορο  με ιδιωτικό καράβι διάρκειας περίπου μιας ώρας και 

σαράντα πέντε λεπτών. Θα περάσουμε τη γέφυρα του Βοσπόρου προς την ασιατική πλευρά για να πάρουν 

οι μαθητές μια όσμωση και αυτής της πλευράς της πόλης. Δείπνο σε ταβέρνα, επιστροφή στο ξενοδοχείο και 

διανυκτέρευση. 

 

5η ΗΜΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ 17-12-2019: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - ΚΑΒΑΛΑ 

 Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση περιήγηση στη Σκεπαστή Αγορά, το μεγαλύτερο σκεπαστό παζάρι 

του κόσμου. Αναχώρηση από την Κωνσταντινούπολη στις 1.00 μ.μ. με προορισμό τα ελληνοτουρκικά 

σύνορα. Μετά τον απαιτούμενο έλεγχο, συνεχίζουμε για Καβάλα, μετά από ενδιάμεσες στάσεις για 

ξεκούραση. Άφιξη στις 8.00μ.μ. και τακτοποίηση  στο ξενοδοχείο. Έξοδος για δείπνο και περιήγηση στην 

πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.  

 

6η ΗΜΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ  18-12-2019:  ΚΑΒΑΛΑ - ΑΓΡΙΝΙΟ 

Μετά το πρωινό και τη  μικρή ξενάγηση αναχώρηση από την Καβάλα στις 12 μ.μ., κινούμενοι μέσω Εγνατίας  

για την επιστροφή στο Αγρίνιο. Θα γίνουν ενδιάμεσες στάσεις για μεσημεριανό και ξεκούραση, ενώ 

αναμένεται να φτάσουμε στο σχολείο στις 9μ.μ. 

 

Είναι πιθανό να προβούμε σε μερική τροποποίηση του προγράμματος, λόγω καιρικών συνθηκών ή 

απρόβλεπτων παραγόντων.  

 

 

 

                                                                    

 

 



Απαιτήσεις Προσφοράς 

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία: 

1.  Μεταφορά των συμμετεχόντων με λεωφορείο, του οποίου θα δίνονται με σαφή αναφορά: ο τύπος, η 

άδεια κυκλοφορίας, ο αριθμός των θέσεων των επιβατών, το έτος 1
ης

 κυκλοφορίας μεταφορικού μέσου 

και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές καθώς να έχει και έγκριση ΚΤΕΟ. 

2. Το λεωφορείο θα πρέπει να διαθέτει και δεύτερο οδηγό.  

3.  Προαπαιτούμενο ο συνοδός γραφείου- ξεναγός. 

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

5. Διαμονή σε ξενοδοχεία  4 αστέρων(*) στο Πέραν ή πλατεία Ταξίμ στην Κωνστ/πολη και στο κέντρο της 

Καβάλας. Δίκλινα - τρίκλινα – τετράκλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα ή  δίκλινα για τους 

συνοδούς καθηγητές. Η διαμονή μαθητών και συνοδών σε ενιαίο κτίριο του ξενοδοχείου. 

6. Πρωινό  σε μπουφέ  στα ξενοδοχεία και βραδινό σε ταβέρνες ή αντίστοιχους χώρους που θα διαθέτουν 

και φαγητό εκτός ξενοδοχείου για την Κωνστ/πολη.    

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

8. Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή. 

9. Ασφάλιση των συμμετεχόντων στην εκδρομή. 

10. Ταξιδιωτική ασφάλεια. 

11. 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. Με την υπογραφή του συμφωνητικού 

το ταξ. Γραφείο θα εισπράξει ως  προκαταβολή το 40% του συνολικού ποσού, το 40% πέντε(5) ημέρες 

πριν την αναχώρηση και το 20% μέχρι πέντε (5) ημέρες μετά την επιστροφή. 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. 

Σύνταξη και υποβολή προσφορών: Οι προσφορές θα υποβληθούν στο γραφείο του Διευθυντή του 2
ου

 

ΓΕΛ Αγρινίου, σε  κλειστό  φάκελο, μέχρι την    26 -11-2019    ημέρα   Τρίτη και   ώρα   11.00 π.μ. 

 

 Ο Διευθυντής  

 

 

 Γεώργιος Τσιπάς 
 Β______________________________________________________________________ 

 (Ονοματεπώνυμο, υπογραφή & σφραγίδα) 


