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8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ταχ.Δ/νση: ΙΘΑΚΗΣ 58
Τ.Κ.- Πόλη: 42100-ΤΡΙΚΑΛΑ
Πληροφορίες: Κα ΠΑΤΟΥΛΙΩΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Τηλέφωνο: 2431074661
E-mail: mail@8lyk-trikal.tri.sch.gr

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής
εκδρομής- Μετακίνησης.

  Παρακαλούμε όσα ταξιδιωτικά γραφεία επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν τις προσφορές τους σχετικά
με την εκδρομή-Μετακίνηση του Σχολείου μας.
Η προσφορά κατατίθεται κλειστή στο Σχολείο.
Με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως και Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα
λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

 1 ΣΧΟΛΕΙΟ  8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
 2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΚΕΡΚΥΡΑ-ΓΙΑΝΝΕΝΑ

  ΑΠΟ 27/04/2023 ΕΩΣ 29/04/2023
 3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  Εντός Ελλάδος, μαθητές από: 57 έως: 60

 Αριθμός συνοδών μαζί με αρχηγό: 5
 4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  Λεωφορείο. Μετακινήσεις με το Λεωφορείο στην Κέρκυρα και

στα Γιάννενα Λεωφορείο σύμφωνα με τις ανάγκες της εκδρομής
σε όλη την εκδρομή και σύμφωνα με το πρόγραμμα. Ξεναγός
κατά την διάρκεια των επισκέψεων.

 5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ  Κεντρικό Ξενοδοχείο στην ΚΕΡΚΥΡΑ (να αναγράφεται η επωνυμία
του ξενοδοχείου και η ακριβής θέση του) 2 αστέρων με πρωινό ή
3+ αστέρων με πρωϊνό. 2 Διανυκτερεύσεις. Δίκλινα ή Τρίκλινα
δωμάτια για τους μαθητές Μονόκλινα δωμάτια για τους
συνοδούς.

 6 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (παρακολούθηση εκδηλώσεων,
 επίσκεψη χώρων κτλ.)

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Πέμπτη 27/4/2023 Αναχώρηση από το σχολείο το πρωί για
Κέρκυρα. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Μετάβαση στο
κέντρο της Κέρκυρας για μεσημεριανό φαγητό και ξεκούραση. Το
απόγευμα περιήγηση στην παλιά πόλη με τα δαιδαλώδη
καντούνια της. Επίσκεψη στον ‘Άγιο Σπυρίδωνα, την κεντρική
πλατεία της πόλης (Σπανιάδα), το Λιστόν , το δημαρχείο, την
παλαιά νομαρχία, την Ιόνιο Βουλή και την Ιόνια Ακαδημία.
Επίσκεψη στο Βυζαντινό Μουσείο και στο σπίτι-μουσείο του
Διονύσιου Σολωμού. Επιστροφή στο ξενοδοχείο-Ξεκούραση
Βραδινή έξοδος
Παρασκευή 28/04/2023 Επίσκεψη στο Γαστούρι και στο
ανάκτορο Αχίλλειον. Επίσκεψη στο Κανόνι και το Ποντικονήσι με
το βυζαντινό εκκλησάκι του Παντοκράτορα. Επιστροφή στην
πόλη- μεσημεριανό γεύμα Το απόγευμα επίσκεψη στο Μουσείο
Ασιατικής Τέχνης -Ανάκτορο των Αγίων Μιχαήλ και Γεωργίου-
Δημοτική Πινακοθήκη. Επίσκεψη στο παλιό Φρούριο της
Κέρκυρας - Φορτέτσα Επιστροφή στο ξενοδοχείο – Βραδινή
έξοδος.
ΣΑΒΒΑΤΟ 29/04/2023 Πρωινό και αναχώρηση για το λιμάνι.



Αναχώρηση από Κέρκυρα άφιξη στα Γιάννενα. Περιήγηση στην
πόλη και επίσκεψη στην λίμνη Ιωαννίνων και στο νησάκι της
κυρα-Φροσύνης. Γεύμα-Ξεκούραση Αναχώρηση από τα Γιάννενα
το απόγευμα για Τρίκαλα Το πρόγραμμα ενδέχεται να
τροποποιηθεί σε συνεργασία με το πρακτορείο

 ΤΑΞΙΔIΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
 7 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ  ΝΑΙ
 8 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

 ΝΑΙ

 9 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ  ΝΑΙ
 10 ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ  ΝΑΙ
 11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ  ΝΑΙ
 12 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  θα υπογραφεί σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού με το επιλεχθέν

ταξιδιωτικό πρακτορείο που θα προβλέπει τους όρους της
χρηματικής εξόφλησης της εκδρομής. Σε περίπτωση που
ακυρωθεί η εκδρομή εξαιτίας του COVID ή άλλης έκτακτης
κατάστασης να επιστραφεί ολόκληρο το χρηματικό ποσό. Σε
περίπτωση μείωσης του αριθμού των μαθητών κατά δύο να μην
υπάρξει αλλαγή στην τιμή. Τα λεωφορεία θα είναι στην διάθεση
της εκδρομικής ομάδας συνεχώς για όσες μετακινήσεις
προκύψουν

 13 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στο σχολείο
μας Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατίθεται και Υπεύθυνη
Δήλωση κατοχής ειδικού σήματος λειτουργίας το οποίο βρίσκεται
σε ισχύ. Για όλα τα παραπάνω θα συνταχτεί ιδιωτικό
συμφωνητικό μεταξύ του 8ου ΓΕΛ Τρικάλων και του πρακτορείου
που θα επιλεγεί, στο οποίο θα προβλέπονται και οι όροι για την
τήρηση των συμφωνηθέντων
 Λήξη: Δευτέρα 13/03/2023, 24ωρη ώρα: 11:00

Η Δ/ντρια του Σχολείου

 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΖΩΗ
 ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΗΚΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
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