
1 

 

 

              
 

      ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

     ΤΠΟΤΡΓΓΙΟ ΠΑΙΔΓΙΑ, 

    ΓΡΓΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΓΤΜΑΣΩΝ 

ΠΓΡ/ΚΗ Δ/ΝΗ Π. & Β. ΓΚΠ/Η ΗΠΓΙΡΟΤ 

Δ/ΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΓΚΠ/Η ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

9ο ΓΓΝΙΚΟ ΛΤΚΓΙΟ ΚΑΡΔΑΜΙΣΙΩΝ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Εθμικής Αμηιζηάζεως Καρδαμίηζια Τ.Κ 45500  

Ιζηοζελίδα: http://9lyk-kardam.ioa.sch.gr/ 

e-mail : mail@9lyk-kardam.ioa.sch.gr  

Πληροθορίες : Ντούρος Ιωάννης 

Τηλέθωμο: 2651035313 & FAX 2651022194 
                                                                                                                             ΠΡΟ:   Δ/νςη Δ.Ε. Ν. Ιωαννίνων 
                                                                                                          (για ανάρτηςη ςτην ιςτοςελίδα) 
                                                                                                                          
 
        ΚΟΙΝ:   Σουριςτικά – Σαξιδιωτικά Γραφεία 
         (μζςω τησ ιςτοςελίδασ τησ Δ/νςησ 
         Δ/θμιασ Εκπ/ςησ Ιωαννίνων) 
 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ ταξιδιωτικών γραφείων για 

πραγματοποίηςη ςχολικήσ εκδρομήσ ςτο εξωτερικό» 
 
χετ. Τ.Α  129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/τ.Β ΄/ 2-12-2011 ) άρθρο 2  Παράγραφοσ 3 με θζμα  
«Εκδρομζσ- Μετακινήςεισ μαθητών Δημόςιων και Ιδιωτικών ςχολείων Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ 
εντόσ και εκτόσ τησ χώρασ» 
Προςκαλοφμε τα Γραφεία Γενικοφ Σουριςμοφ με ειδικό ςήμα και άδεια λειτουργίασ από τον ΕΟΣ ςε ιςχφ, να 

καταθζςουν ςτο γραφείο του Δ/ντη του 9
ου

  ΓΕ.Λ. ΚΑΡΔΑΜΙΣΙΩΝ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ςφραγιςμζνη 

προςφορά κατά το χρονικό διάςτημα 20/10/2017 μέχρι 24/10/2017 και ΩΡΑ 13.00  Μ. μ.  

Μετά την παρζλευςη τησ ημερομηνίασ καμιά προςφορά και για κανζνα λόγο δε θα γίνεται αποδεκτή. 
Για τη ςφνταξη τησ προςφοράσ αυτήσ ςασ ενημερώνουμε ότι θα πρζπει να περιλαμβάνονται τα 

παρακάτω ςτοιχεία: 

 

1 ΧΟΛΕΙΟ 9Ο ΓΕ.Λ. ΚΑΡΔΑΜΙΣΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

2 ΠΡΟΟΡΙΜΟ  - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΙΣΑΛΙΑ : (ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ-ΜΠΑΡΙ -ΠΟΜΠΗΪΑ -

ΡΩΜΗ(2)- ΙΕΝΑ- ΥΛΩΡΕΝΣΙΑ(1) - ΑΝΚΟΝΑ -

ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ- ΙΩΑΝΝΙΝΑ) η ΑΝΣΙΣΡΟΥΑ 

27 ή 28  Νοεμβρίου 2017  – 01 ή 02 Δεκεμβρίου 2017 

3 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟ 

ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΩΝ 
37 ΜΑΘΗΣΕ – 4 ΤΝΟΔΟΙ Καθηγητζσ 

 

4 
ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΟ/Α – ΠΡΟΘΕΣΕ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ – ΚΑΡΑΒΙ. 

 Σο λεωφορείο να είναι ςτη διάθεςη των 
ςυμμετεχόντων για όλεσ τισ μετακινήςεισ. 

 Σο καράβι με καμπίνεσ 
 

  ΙΩΑΝΝΙΝΑ 19/10/2017 

Αρ. Πρωτ.: 338 

http://9lyk-kardam.ioa.sch.gr/
mailto:mail@9lyk-kardam.ioa.sch.gr
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5 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4 ΑΣΕΡΩΝ 
Δφο (02) Διανυκτερεφςεισ ςτη Ρώμη με πρωινό και δείπνο 

 Μια (01) Διανυκτζρευςη ςτη Φλωρεντία με πρωινό και δείπνο 

 

6 
ΛΟΙΠΕ ΤΠΗΡΕΙΕ (επίςκεψη ςε 

αξιοθζατα - μουςεία κτλ.) 
ΝΑΙ ( αρχηγόσ γραφείου – ξεναγήςεισ ςτη Φλωρεντία ςτη 

Ρώμη και ΠΟΜΠΗΙΑ ) 

 ΣΑΞΙΔΙΩΣΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

7 
ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΕΤΘΤΝΗ 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΝΑΙ 

8 
ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΛΤΨΗ 

ΕΞΟΔΩΝ Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΑΣΤΧΗΜΑΣΟ Ή 
ΑΘΕΝΕΙΑ 

ΝΑΙ 

9 
ΣΕΛΙΚΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΤ ΣΑΞΙΔΙΟΤ 
ΝΑΙ ( να ςυμπεριλαμβάνονται οι φόροι 

διανυκτζρευςησ ) 

10 ΕΠΙΒΑΡΤΝΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΣΗ ΝΑΙ 

11 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ ΝΑΙ 

12 
ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
από 20/10/2017 μζχρι 24/10/2017 και 

ΩΡΑ 13.00 μ.μ 

 
Οι οικονομικζσ προςφορζσ πρζπει να παραδοθοφν ςε κλειςτό φάκελο ςτο 9ο ΓΕ.Λ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

το αργότερο μζχρι την ημερομηνία και ϊρα που αναγράφεται ςτον παραπάνω πίνακα. ημειϊνεται ότι: 

 Από το ολικό ποςό που θα ςυμφωνηθεί θα κρατηθεί από το Δ/ντη του ςχολείου το 10% 
και θα αποδοθεί μετά την επιςτροφή των μαθητϊν από την εκδρομή  υπό τον όρο ότι 
τηρήθηκαν εκ μζρουσ του τουριςτικοφ γραφείου όλεσ οι δεςμεφςεισ που 
περιλαμβάνονται ςτο ιδιωτικό ςυμφωνητικό.    

 Οι μετακινήςεισ των μαθητϊν/ μαθητριϊν και εκπαιδευτικϊν να γίνονται με λεωφορεία 
κατά προτίμηςη πενταετίασ, που πληροφν τισ προδιαγραφζσ αςφαλοφσ μετακίνηςησ 
βάςει τησ κείμενησ νομοθεςίασ. 

 Να αναφζρεται οπωςδήποτε ςτην προςφορά ςασ το όνομα, η κατηγορία του 
ξενοδοχείου και η ακριβήσ τοποθεςία. 

 Μονόκλινα δωμάτια για τοσς/τις εκπαιδεστικούς τρίκλινα ή τετράκλινα για τοσς/τις 

μαθητές/μαθήτριες. 

 Αν οι χιλιομετρικζσ αποςτάςεισ ςυμφώνα με το νόμο απαιτοφν δεφτερο οδηγό η 
φπαρξη του να αναφζρεται ρητά ςτη προςφορά. 

 υνημμζνα παραθζτουμε ςφντομο πρόγραμμα τησ εκδρομήσ το όποιο επιδζχεται 
μεταβολζσ ςτην τελική του διαδρομή  με απόφαςη του ςυλλόγου των καθηγητϊν μασ. 

Σα ςχολεία διατηροφν το δικαίωμα να μην πραγματοποιήςουν την εκδρομή εφόςον δε ςυμπληρωθεί ο 
απαραίτητοσ αριθμόσ μαθητϊν / μαθητριϊν ή ςε περίπτωςη ανυπζρβλητου κωλφματοσ.  

Η  απόφαςη τησ επιτροπήσ επιλογήσ του Λυκείου μασ θα αναρτηθεί ςτην ιςτοςελίδα του ςχολείου :  

Ιζηοζελίδα: http://9lyk-kardam.ioa.sch.gr/  e-mail : mail@9lyk-kardam.ioa.sch.gr  

 
Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

 
ΝΣΟΤΡΟ ΙΩΑΝΝΗ ( ΦΤΙΚΟ ) 

http://9lyk-kardam.ioa.sch.gr/
mailto:mail@9lyk-kardam.ioa.sch.gr
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Ενημερωτικό εκδρομής : ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
 

9Ο
 Γενικό Λύκειο Καρδαμιτσίων  

Ιωαννίνων 
6ΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ  ΣΗΝ  ΙΣΑΛΙΑ 

                       ΜΠΑΡΙ - ΠΟΜΠΗΙΑ – ΡΩΜΗ – ΙΕΝΑ – ΥΛΩΡΕΝΣΙΑ - 

ΑΝΚΟΝΑ 

       

             27 ή 28  ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 2017  –  01 ή 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2017 

                Συγκέντρωση και αναχώρηση. 

Ημερομηνία Ώρα Αναχώρηζης Σημείο Αναχώρηζης 

27 Ή 28/11/2017 21:00 μμ 

9
Ο
  ΛΥΚΕΙΟ Καρδαμιηζίων ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Τηλέθωμο: 2651035313 & FAX 

2651022194 
 

 

 

 

 ΡΩΜΗ  (28 KAI 29 /11 / 2017 ) 

 ΥΛΩΡΕΝΣΙΑ (30/11 /2017)  
 

 
 1η  ΜΔΡΑ,  ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΗΓΟΤΜΔΝΙΣΑ. 

    πγθέληξσζε  ησλ  καζεηώλ αξγά ην απόγεπκα.  Αλαρώξεζε  γηα  ηελ  Ηγνπκελίηζα  
όπνπ  ζα  πάξνπκε  ην  πινίν  γηα  ην Μπάξη.  Δπηβίβαζε  ζην  πινίν θαη ηαθηνπνίεζε  
ζηηο  θακπίλεο.    Γηαλπθηέξεπζε  ελ  πισ. 
 
 2η  ΜΔΡΑ,  ΜΠΑΡΙ – ΠΟΜΠΗΙΑ – ΡΩΜΗ. 

       Άθημε  ηελ  επνκέλε  ζην  ιηκάλη  ηνπ Μπάξη.  Δπηβίβαζε  ζην  πνύικαλ  θαη  
αλαρώξεζε  γηα ηελ Πνκπεία. Δθεί ζα πεξηεγεζνύκε ζηα εξείπηα ηεο ΄΄Νεθξήο Πόιεο΄΄ 
πνπ θαιύθζεθε από ηελ ζηάρηε ηνπ Βεδνύβηνπ ην 79 κ.Χ. πλερίδνπκε ην νδνηπνξηθό 
καο κε άθημε ζηε Ρώκε. Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν.  
Γείπλν θαη αλαρώξεζε γηα κηα πξώηε γλσξηκία κε ηελ πόιε ηεο  Ρώκεο, θαηαιήγνληαο 
ζηελ Πιάτσα Ναβόνα, όπνπ ζα έρνπκε ζρεηηθή παξακνλή.  
Δπηζηξνθή  ζην  μελνδνρείν.  Γηαλπθηέξεπζε. 
  
 3η   ΜΔΡΑ,   ΡΩΜΗ. 
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        Πξσηλό. Αλαρώξεζε γηα επίζθεςε ζην Βατικανό όπνπ ζα δνύκε ηελ επηβιεηηθή 
βαζηιηθή ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ. πλερίδνπκε κε μελάγεζε ζηε Ρώκε, όπνπ ζα δνύκε ην 
Κολοσσαίον. Πεξλώληαο από ηελ αξραία Ρσκαηθή  αγνξά  θηάλνπκε ζηελ Πιάτσα 
Βενέτσια, όπνπ ζα δνύκε ην κλεκείν ηεο παηξίδαο κε ηνλ άγλσζην ζηξαηηώηε,  ην 
παλάτσο Βενέτσια  θαη ην Πάνθεον. Θα αλέβνπκε ζηνλ ιόθν ηνπ Καπιτωλίου θαη ζα 
θαηαιήμνπκε ζηελ Φοντάνα ντι Σρέβι. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γείπλν. 
Γηαλπθηέξεπζε 
 
 
 
 4η   ΜΔΡΑ,  ΡΩΜΗ – ΙΔΝΑ - ΦΛΩΡΔΝΣΙΑ. 

     Πξσηλό. Δπηβίβαζε  ζην  πνύικαλ  θαη αλαρώξεζε  γηα ηελ όμορυη ιένα, όπνπ ζα 
επηζθεθζνύκε. Θα δνύκε ην Κυβερνητικό Παλάτι, ηα Σείρε ησλ Μεδίθσλ, ην Κάκπν κηα 
πιαηεία κνλαδηθή ζηνλ θόζκν ζε ζρήκα αρηβάδαο. πλερίδνπκε ην νδνηπνξηθό καο κε 
άθημε ζηελ Φλωρεντία. Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε.  
 
 5η   ΜΔΡΑ,  ΦΛΩΡΔΝΣΙΑ. 

       Πξσηλό. Αθνινπζεί μελάγεζε  ζηελ πόιε. Από  ηηο πην ζξπιηθέο  πόιεηο ε  
Φισξεληία  καο  πξνζθαιεί  ζήκεξα λα  γλσξίζνπκε  ηα  αξηζηνπξγήκαηά  ηεο. Δάλ  
ππάξρεη ρξόλνο ζα επηζθεθζνύκε  ην παιάηη ηεο Φισξεληίαο ην Ουυίτσι (Uffizi), ην 
νπνίν ζηεγάδεη έλα από ηα παιαηόηεξα κνπζεία - πηλαθνζήθεο ζηνλ θόζκν.  
Δπηβίβαζε  ζην  πνύικαλ  θαη  αλαρώξεζε  γηα ην ιηκάλη ηεο Ανκόνα. Δπηβίβαζε  ζην  
πινίν.  Γηαλπθηέξεπζε  ελ  πισ. 
 
 6η ΜΔΡΑ, ΗΓΟΤΜΔΝΙΣΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ. 

    Άθημε ζην  ιηκάλη  ηεο  Ηγνπκελίηζαο.  Δπηβίβαζε  ζην  πνύικαλ θαη  αλαρώξεζε γηα 
ηελ πόιε  καο ηα ΙΩΑΝΝΙΝΑ. 
 
 

ΣΔΛΟ  ΔΚΓΡΟΜΗ 
 


