
ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη διαγωνισμού εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 3ήμερη εκπαιδευτική 
επίσκεψη μαθητών του σχολείου μας  στην Αθήνα»  

Το 2ο ΓΕΛ Τρικάλων, έχοντας υπόψη την, με αριθμό 129287/Γ2/10-11-2011 (Β΄2769) 
υπουργική απόφαση, προκηρύσσει διαγωνισμό εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
πραγματοποίηση 3ήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Αθήνα. Η εκδρομή θα 
πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017 μέχρι και το Σάββατο 11 Μαρτίου 2017.  

Ο αριθμός των μαθητών είναι σαράντα πέντε (45) με τέσσερις (4) συνοδούς καθηγητές.  

1) Διανυκτερεύσεις : Αθήνα (2) 

 2) Αριθμός συμμετεχόντων μαθητών : 45  

3) Συνοδοί καθηγητές : 4  

4) Μεταφορικό Μέσο : Κλιματιζόμενο τουριστικό Λεωφορείο τελευταίας δεκαετίας, που θα 
διατίθεται κατ’ αποκλειστικότητα σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 

5) Κατηγορία Καταλύματος : Ξενοδοχεία  4* με πρωινό και βραδινό φαγητό – Τρίκλινα 
δωμάτια για μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς καθηγητές. 

 6) Λοιπές υπηρεσίες : Πρωινό και ένα γεύμα στο Ξενοδοχείο. Μετακινήσεις με το 
Λεωφορείο στην Αθήνα σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματος. Επίσημος 
επαγγελματίας Ξεναγός για τα αξιοθέατα της πόλης και για τις δύο ημέρες.  

7) Ασφάλιση ευθύνης : μαθητών, συνοδών.  

8) Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα ατυχήματος ή ασθένειας.  

9) Πρόγραμμα εκδρομής : επισυνάπτεται.  

10) Τελική συνολική τιμή οργανωμένου ταξιδιού  

11) Επιβάρυνση ανά μαθητή Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στο σχολείο 
μας μέχρι και την Παρασκευή 10/02/2017 και ώρα 11:00 π.μ. Μαζί με την προσφορά 
πρέπει να κατατίθεται και Υπεύθυνη Δήλωση κατοχής ειδικού σήματος λειτουργίας το 
οποίο βρίσκεται σε ισχύ.  

Το πρόγραμμα της εκδρομής είναι όπως παρακάτω: 

 1η Ημέρα: Πέμπτη 9 Μαρτίου  2017 

 7:00 Αναχώρηση από το Σχολείο για την Αθήνα-12:00 Άφιξη στο κέντρο της Αθήνας. 
Επίσκεψη με ξενάγηση από το Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής στην Ακαδημία, την Εθνική 
Βιβλιοθήκη, το Νομισματικό Ταμείο, Πλατεία Συντάγματος και το Μνημείο του Αγνώστου 
Στρατιώτη, Το Ζάππειο και καταλήγουμε στο Καλλιμάρμαρο. Διάλλειμα για φαγητό και 
ξεκούραση. Στη συνέχεια γίνονται δραστηριότητες που αφορούν το πρόγραμμα. 

Άφιξη το απόγευμα στο ξενοδοχείο-Δείπνο και χαλάρωση για λίγο 

 21:30 Πανοραμική βόλτα με ξενάγηση στα σπουδαιότερα αξιοθέατα της πρωτεύουσας από 
τον ξεναγό μας-Βραδινή έξοδος. 



2η Ημέρα: Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017  

08:00 Πρωινό στο Ξενοδοχείο- Αναχώρηση για το Σούνιο. Επίσκεψη και ξενάγηση στο Ναό 
του Ποσειδώνα. 

12:00 Επιστροφή στην Αθήνα και επίσκεψη στο Μουσείο φυσικής Ιστορίας – Γουλανδρή 
στην Κηφισιά.  

 15:00 Επιστροφή στο Ξενοδοχείο. 

20:00. Έξοδος στην περιοχή της Πλάκας και Ψυρρή. 

21:00 Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης και στη συνέχεια βραδινή έξοδος. 

3η Ημέρα: Σάββατο 11 Μαρτίου 2017  

09:00 Πρωινό στο Ξενοδοχείο και αναχώρηση προς το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο στα Σπάτα. 
Στη συνέχεια Θα επισκεφθούμε το εκπτωτικό χωριό Mc Arthur Glen Athens. 

17:00 Αναχώρηση για επιστροφή στα Τρίκαλα. 

 Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί σε συνεννόηση με το πρακτορείο.  

                                                                                              Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ 2ου ΓΕΛ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
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