
                                                                               ΤΡΙΚΑΛΑ: 14/3/2019                                                                     
                          ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ. 108 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ 
ΘΡΗΣ/ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. 
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΄΄ΑΘΗΝΑ΄΄ 
ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘ: 6ο ΧΙΛ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ-
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 
ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ : 42100 
ΤΗΛ.: (24310)88600 
FAX : (24310)88640 

 
 
 
 
  Προς τη: Διεύθυνση Δ.Ε 
       Ν. Τρικάλων 

  
 
 

ΘΕΜΑ :  ΄΄ Προκήρυξη διαγωνισμού εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για 6/ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή 
στην Κρήτη.΄΄ 
 
Κοιν. Τουριστικά γραφεία 
 
 Το Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο Τρικάλων ΄΄ΑΘΗΝΑ΄΄, 
έχοντας υπόψη την με αριθμό 129887/Γ2/2-12-2011 
απόφαση του ΥΠΔΒΜΘ, προκηρύσσει διαγωνισμό 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση 
6/ήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης. Η επίσκεψη θα 
πραγματοποιηθεί από 18/4/2019 – 23/04/2019 και ο 
προορισμός είναι η Κρήτη. Ο προβλεπόμενος αριθμός 
συμμετεχόντων μαθητών θα είναι 35 με 4 συνοδούς 
καθηγητές. Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται 
σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα: 

1) Έμπειρος ξεναγός του γραφείου σας, καθ’όλη τη 
διάρκεια της εκδρομής. 



2) 4κλινες καμπίνες από Πειραιά  – Ηράκλειο και 
Χανιά – Πειραιά. 

3) Διαμονή σε 5/αστερα κεντρικά ξενοδοχεία. 
4) Πρωινά σε μπουφέ 
5) Μετακινήσεις  - ξεναγήσεις – περιηγήσεις  

σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
6) Ασφάλιση ευθύνης μαθητών και συνοδών. 
7) Συνολική τιμή της επίσκεψης. 
Οι προσφορές θα είναι κλειστές και θα κατατίθενται 
στο σχολείο μας μέχρι την Πέμπτη 21/3/2019. Μαζί με 
την προσφορά πρέπει να κατατίθεται απαραίτητα 
Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτετε ειδικό σήμα 
λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

 
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΜΑΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 
 

 
 

6 ΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 
(ΛΑΣΙΘΙ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΡΕΘΥΜΝΟ – ΧΑΝΙΑ) 

 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ – 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 
 
 
1η  ΜΕΡΑ: ΠΕΜΠΤΗ 18/4/2019 
Συγκέντρωση των μαθητών στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Τρικάλων στις 
11:00π.μ.  και αναχώρηση για Πειραιά. Στάση καθ’οδόν στο ΄΄Allou Fun 
Park΄΄ (δίωρη παραμονή)  
Άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά, επιβίβαση στο πλοίο τακτοποίηση στις 
καμπίνες και απόπλους για Ηράκλειο. Διανυκτέρευση στο πλοίο. 
 
2η ΜΕΡΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/4/2019 
Άφιξη το πρωί στο λιμάνι του Ηρακλείου. Αποβίβαση από το πλοίο και  
άμεση αναχώρηση για Ελούντα – Λασιθίου. Ακολουθεί μίνι κρουαζιέρα 
με επίσκεψη στη Σπιναλόγκα (ξενάγηση). Στη συνέχεια, αναχώρηση για 
Άγιο Νικόλαο - ελεύθερος  χρόνος για περίπατο και καφέ στη λίμνη 
Βουλισμένη. Αναχώρηση και άφιξη στο περίφημο Ενυδρείο του 



Ηρακλείου (επίσκεψη).  Επιστροφή αργά το απόγευμα στο Ηράκλειο. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο – Ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση. 
Βραδινή βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου με ελεύθερο χρόνο -  
Διανυκτέρευση. 
 
3η ΜΕΡΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ  20/4/2019 
Αφύπνιση στις 8:00π.μ. Πρωινό και αναχώρηση για την Κνωσό. Μετά 
την ξενάγηση, επισκεπτόμαστε το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου 
(ξενάγηση)  Ακολουθεί μια περιήγηση στην πόλη του Ηρακλείου 
(σημαντικότερα αξιοθέατα)  με επίσκεψη στον τάφο του Ν.Καζαντζάκη.  
Ελεύθερος χρόνος για καφέ και ψώνια στο κέντρο του Ηρακλείου. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση. Βραδινή βόλτα στο κέντρο του 
Ηρακλείου. Διανυκτέρευση 
 
4η ΜΕΡΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 21/4/2019 
Αφύπνιση στις 7:30π.μ. Πρωινό και αναχώρηση με το πούλμαν για το 
Ρέθυμνο. Επίσκεψη στη μονή Αρκαδίου (ξενάγηση) και άφιξη στο 
γραφικό Ρέθυμνο. Ελεύθερος χρόνος για γνωριμία με τα αξιοθέατα της 
πόλης ( Ενετικό λιμάνι, παραλία, παλιά πόλη ). Συνεχίζουμε για την 
όμορφη και φιλόξενη πόλη των Χανίων. Άφιξη αργά το απόγευμα. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ακολουθεί ελεύθερος χρόνος. Βραδινή 
έξοδος στα Χανιά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  
 
5η ΜΕΡΑ: Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 22/4/2019 
Αφύπνιση στις 8:00π.μ. Πρωινό.  Αναχώρηση για το Μάλεμε με 
επίσκεψη στο Στρατιωτικό Νεκροταφείο. Επιστροφή στα Χανιά. 
Επίσκεψη στους τάφους των Βενιζέλων. Γνωριμία με τα άλλα αξιοθέατα 
της πόλης των Χανίων. Ελεύθερος χρόνος. Αργά το απόγευμα επιβίβαση 
στο πλοίο. Τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους  για Πειραιά. 
Διανυκτέρευση.     
 
6η ΜΕΡΑ: Μ. ΤΡΙΤΗ 23/4/2019 
Κατάπλους στο λιμάνι του Πειραιά νωρίς το πρωί. Άμεση αναχώρηση 
για τα Τρίκαλα. Άφιξη κατά τις 12:00 το μεσημέρι, με ενδιάμεση στάση. 
  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 


