
 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ ταξιδιωτικϊν γραφείων για πραγματοποίηςη ςχολικήσ 

εκδρομήσ ςτο εξωτερικό. 

Προςκαλοφμε τα Γραφεία Γενικοφ Σουριςμοφ με ειδικό ςιμα και άδεια λειτουργίασ από τον ΕΟΣ ςε ιςχφ, να 

κατακζςουν ςτο γραφείο του Διευκυντι του Ιδιωτικοφ Λυκείου «ΓΕΝΕΙ» ςφραγιςμζνθ προςφορά κατά το 

χρονικό διάςτθμα από 15-11-2018 μζχρι και 19-10-2018 και ϊρα 12:00 το μεςθμζρι. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ θμερομθνίασ και ϊρασ καμία προςφορά για κανζνα λόγο δε κα γίνει αποδεκτι. 

 Για τθ ςφνταξθ τθσ προςφοράσ αυτισ ςασ ενθμερϊνουμε ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται τα παρακάτω 

ςτοιχεία: 

Σόποσ εκδρομήσ: Ιταλία (Ρϊμθ και αλζρνο) 

Διάρκεια: από 13 Νοεμβρίου 2018 μζχρι 18 Νοεμβρίου 2018-10-09 

1η ημζρα Σρίτη 13 Νοεμβρίου 2018 

Ιωάννινα 09:00 Αναχϊρθςθ για το λιμάνι τθσ Ηγουμενίτςασ 

Ηγουμενίτςα 12:00 Επιβίβαςθ ςτο καράβι 

2η ημζρα Σετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 

Ανκόνα 14:00 Άφιξθ ςτθν Ανκόνα 

Ανκόνα 16:00 Αναχϊρθςθ για Ρϊμθ 

 21:00 Άφιξθ ςτο ξενοδοχείο – δείπνο – διανυκτζρευςθ 

3η ημζρα Πζμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 

Ρϊμθ 08:00 Πρωινό ςτο ξενοδοχείο 

Ρϊμθ 09:00 Ξενάγθςθ ςτθ Ρϊμθ 

Ρϊμθ 14:00 Φαγθτό ςτο κζντρο τθσ πόλθσ 

Ρϊμθ 15:00-
20:00 

Ελεφκεροσ χρόνοσ ςτο κζντρο τθσ πόλθσ 

Ρϊμθ 20:00 Δείπνο ςτο ξενοδοχείο 

4η ημζρα Παραςκευή 16 Νοεμβρίου 2018 

Ρϊμθ 08:00 Πρωινό ςτο ξενοδοχείο 

Ρϊμθ 09:00 Επίςκεψθ ςτο Βατικανό – μουςεία 

Ρϊμθ 14:00 Φαγθτό ςτο κζντρο τθσ πόλθσ  

Ρϊμθ 20:00 Δείπνο ςτο ξενοδοχείο 

5η ημζρα άββατο 17 Νοεμβρίου 2018 

Ρϊμθ 08:00 Αφφπνιςθ, πρωινό και check out από ξενοδοχείο 

Ρϊμθ 11:00 Επίςκεψθ ςτθν Πομπθία 

Αρχαία Ποςειδωνία 15:00 Μετάβαςθ για ξενάγθςθ ςτθν αρχαία Ποςειδωνία 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η 

ΗΠΕΙΡΟΤ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΑ ΓΕΝΕΙ 

 



αλζρνο 20:00 Άφιξθ ςτο αλζρνο – διανυκτζρευςθ 

6η ημζρα Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018 

αλζρνο 08:00 Αναχϊρθςθ από αλζρνο 

Αλμπερομπζλλο 11:00 Επίςκεψθ ςτο Αλμπερομπζλο 

Μπάρι 14:00 Μπάρι – επιβίβαςθ ςτο πλοίο για επιςτροφι 

7η ημζρα Δευτζρα 19 Νοεμβρίου 2018 

Ηγουμενίτςα 08:00 Άφιξθ ςτθν Ηγουμενίτςα – επιβίβαςθ ςτο λεωφορείο για τα 
Ιωάννινα 

 

Αριθμόσ μαθητϊν: 35  

Αριθμόσ ςυνοδϊν καθηγητϊν: 3 (διαμονι ςε μονόκλινα) 

Μεταφορικό μζςο: Καινοφριο λεωφορείο που να πλθροί τισ προδιαγραφζσ αςφαλοφσ μετακίνθςθσ βάςει τθσ 

κείμενθσ νομοκεςίασ, μοντζλο μεταγενζςτερο του 2011, ΚΣΕΟ, ηϊνεσ αςφαλείασ, άδεια εν ιςχφ. – Καράβι: 

ναυτιλιακι εταιρεία: Superfast ι Minoan – καμπίνεσ: τετράκλινεσ για τουσ μακθτζσ / μονόκλινεσ για τουσ 

ςυνοδοφσ 

τθν προςφορά να ςυμπεριλαμβάνονται: αντίγραφα άδειασ κυκλοφορίασ οχιματοσ, ελζγχου ΚΣΕΟ, 

αςφαλιςτικισ κάλυψθσ οχιματοσ, άδεια οδιγθςθσ οδθγοφ  

Αρχηγόσ – ςυνοδόσ καθ’ όλη τη διάρκεια τησ εκδρομήσ 

Ξεναγόσ ςτη Ρϊμη – Πομπηία – Ποςειδωνία 

Καταλφματα: Ξενοδοχείο ςτθ Ρϊμθ και ςτο αλζρνο (τουλάχιςτον 3 αςτζρων). Να αναφζρεται οπωςδιποτε 

ςτθν προςφορά ςασ το όνομα, θ κατθγορία του ξενοδοχείου και θ ακριβισ τοποκεςία. 

Διανυκτερεφςεισ: 4 (3 ςτθ Ρϊμθ και 1 ςτο αλζρνο) 

Αςφαλιςτικζσ καλφψεισ: Αςφάλεια αςτικισ επαγγελματικισ ευκφνθσ και ατομικι ταξιδιωτικι αςφάλιςθ με 

κάλυψθ ηϊνθσ – ατυχιματοσ – νοςθλείασ και ιατροφαρμακευτικισ κάλυψθσ εξόδων. Αςφάλιςθ με κάλυψθ 

αςτικισ ευκφνθσ. 

ίτιςη: με πρωινό κακθμερινά ςε όλα τα ξενοδοχεία (επικυμθτι θ προςφορά και με θμιδιατροφι) 

Κόςτοσ: ανά μακθτι (Να ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν τιμι οι δθμοτικοί φόροι, οι φόροι διανυκτζρευςθσ, τα 

check point του λεωφορείου για τθ Ρϊμθ, το αλζρνο και το Αμπερομπζλλο.) 

Τπεφκυνθ διλωςθ ότι το ταξιδιωτικό γραφείο ςασ διακζτει ειδικό ςιμα λειτουργίασ το οποίο βρίςκεται ςε 

ιςχφ. 

Σο ςχολείο διατθρεί το δικαίωμα να μθν πραγματοποιιςει τθ μετακίνθςθ αν δεν ςυμπλθρωκεί ο 

απαιτοφμενοσ αρικμόσ μακθτϊν. 

Η επιτροπι αξιολόγθςθσ, πζραν τθσ τιμισ, ςυνεκτιμά και τθν ποιότθτα, τθν αξιοπιςτία του ταξιδιωτικοφ 

γραφείου και το εφροσ των προςφερόμενων παροχϊν και δεν υποχρεοφται να επιλζξει απαραίτθτα το 

πρακτορείο που μειοδοτεί. 

Ο Διευθυντήσ του χολείου 

 

Καμηνάσ Γεϊργιοσ 



   

 


