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ΠΡΟΣ  ΤΑ  ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς 

για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή 

 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

ΤΟΠΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ: Γερμανία-Γαλλία 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 8-3-2020       ΩΡΑ  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: 6.00Μμ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 13-3-2020        ΩΡΑ  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 11.45μμ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ:36-37       ΤΑΞΗ: Α-Β 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 3 

 
 

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ  2
ΟΥ

 ΓΕΛ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ  ΣΤΗ 

ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ-ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 2
ΟΥ

 ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΤΗ ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ-

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ: 8-3-2020: Συγκέντρωση και αναχώρηση από τη σχολική μονάδα στις 6.00 μμ. Άφιξη 

με ενδιάμεση στάση στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας και  στις 11.00 μμ απόπλους για Ανκόνα. 

Διανυκτέρευση σε καμπίνες στο πλοίο. 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ: 9-3-2020: Άφιξη στο λιμάνι της Ανκόνα στις 4.30 μμ και αναχώρηση για Μιλάνο. 

Στις 10.00 μμ, άφιξη, τακτοποίηση, δείπνο και διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο. 

ΤΡΙΤΗ: 10-3-2020: Πρωινό και ξενάγηση στην πόλη του Μιλάνου. Αναχώρηση στις  2.00 μμ για 

Στουτγάρδη με ενδιάμεση στάση στη Λουκέρνη (Ελβετία) για γεύμα. Άφιξη στις 10.00 μμ, 

τακτοποίηση, δείπνο και διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο. 
 

ΤΕΤΑΡΤΗ: 11-3-2020: Μετά το πρωινό, στις 8.00 πμ  επίσκεψη στο ελληνικό σχολείο της 

Στουτγάρδης και ακολούθως στις 11.30 πμ ξενάγηση στην πόλη που είναι χτισμένη κοντά στον 

Μέλανα Δρυμό. Γνωστή για τις αυτοκινητοβιομηχανίες της, για το Παλάτι  Ludwigsburg, το 

Μουσείο Weissenhof, τον Ζωολογικό κήπο Wilhelma, τον πύργο της τηλεόρασης Fehrusehturm, το 



Μουσείο Porshe Daimler und Benz, που θα αποτελέσουν μέρη της ξενάγησής μας, με ελεύθερο 

χρόνο για γεύμα. Αναχώρηση στις 4.00 μμ για Στρασβούργο ή Χαϊδεμβέργη, τη γραφική πόλη που 

είναι χτισμένη στις όχθες του ποταμού Νέκαρ, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, καθώς πρόθεσή μας 

είναι να ξεναγηθούμε και στις δύο πόλεις, οπότε δεν επηρεάζει τη «φιλοσοφία» της επίσκεψης η 

παραμονή στην μία ή στην άλλη.  Άφιξη στις 9.00 μμ, τακτοποίηση, δείπνο και διανυκτέρευση στο 

ξενοδοχείο.  

 

ΠΕΜΠΤΗ: 12-3-2020: Μετά το πρωινό στις 8.00 πμ, επίσκεψη στο Κολμάρ. Η παραμυθένια 

πόλη, που φημίζεται για την αμπελοκαλλιέργεια, ιδρύθηκε το 9ο αιώνα. Στη βόλτα μας θα 

θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό, που είναι αφιερωμένος στον Άγιο Μαρτίνο και θεμελιώθηκε το 

13ου αιώνα. Η πιο φημισμένη περιοχή της πόλης είναι η Μικρή Βενετία, με παραδοσιακά κτίρια 

στις όχθες των καναλιών του Λαόχ. Κατόπιν το μεσημέρι  επίσκεψη στο Κοινοβούλιο στις 2.30 μμ, 

με τα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το συμβούλιο της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο την Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ξενάγηση στο ανάκτορο Ρόαν με τα Μουσεία Καλών 

Τεχνών και Διακοσμητικών Τεχνών, στην Εθνική Όπερα και την Εθνική Πανεπιστημιακή 

Βιβλιοθήκη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο στις 9.00 μμ, τακτοποίηση, δείπνο και διανυκτέρευση στο 

ξενοδοχείο. 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 13-3-2020: Μετά το πρωινό, στις 8.00 πμ ξενάγηση στη Χαϊδεμβέργη, τη γραφική 

πόλη που είναι χτισμένη στις όχθες του ποταμού Νέκαρ. Περιήγηση στα μεσαιωνικά σοκάκια, τα 

αναγεννησιακά κάστρα, τις μπαρόκ γέφυρες, την παλιά πόλη, το κάστρο, την εκκλησία του Αγίου 

Πνεύματος, το Μουσείο του Καρόλου Μπος.Στη συνέχεια αναχώρηση για την πόλη Φράιμπουργκ, 

η οποία βρίσκεται στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος με τη Κολμάρ, αλλά από την άλλη πλευρά του 

Ρήνου. Αποτελεί μια φυσική είσοδος στο Μέλανα Δρυμό. Το διάσημο πανεπιστήμιο μάς μεταφέρει 

στο ακαδημαϊκό παρελθόν της πόλης. Στην κεντρική του πύλη, το επιβλητικό άγαλμα του 

Αριστοτέλη με το όνομα του μεγάλου φιλόσοφου να αναγράφεται στα ελληνικά υπογραμμίζει 

εμφατικά τη διαχρονικότητα της ακτινοβολίας του ελληνικού πνεύματος.  Ελεύθερος χρόνος για 

γεύμα και  αναχώρηση στις 3.00 μμ για το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης. Πτήση στις 6.30 μμ για 

Ελ. Βενιζέλος. Άφιξη στις 10 μμ στην Αθήνα και επιστροφή στο Αγρίνιο στις 3.30 πμ με ενδιάμεση 

στάση για ξεκούραση.  

 

 Το πρόγραμμα είναι ευέλικτο με μικρές τροποποιήσεις, που δύνανται να υπάρξουν, εξαιτίας 

καιρικών συνθηκών ή  καθυστερήσεων στις μετακινήσεις.  

 

 

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 ονοματεπώνυμο του  οδηγού, το δίπλωμα 

οδηγού, το έτος 1
ης

 κυκλοφορίας μεταφορικού μέσου και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές. 

Προαπαιτούμενο ο συνοδός γραφείου- ξεναγός.   

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

3. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για μετακίνηση των συμμετεχόντων από το λιμάνι της  Ηγουμενίτσας για Βενετία  

με εσωτερικές καμπίνες τετράκλινες και δίκλινες δια τους συνοδούς καθηγητές και τους δύο κηδεμόνες 

μαθητών (ΑΒ4). 

4. Αεροπορικά εισιτήρια                                                                                  

5. Διαμονή σε ξενοδοχεία  3 ή 4 αστέρων(*) και  κατά προτίμηση  στα κέντρα των πόλεων τόσο στην 

Γερμανία όσο και στην Γαλλία.  Τρίκλινα – τετράκλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα ή  

δίκλινα για τους συνοδούς καθηγητές και κηδεμόνες. 



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

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.  Το λεωφορείο θα πρέπει να πληροί τους κανόνες 

ασφαλείας και να έχει έγκριση ΚΤΕΟ. 

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 Παρασκευή 24-1-2020 και ώρα 11.30 π.μ. 

 

 Ο Διευθυντής  

 

 Γεώργιος Τσιπάς 
 Β______________________________________________________________________ 

 (Ονοματεπώνυμο, υπογραφή & σφραγίδα) 


