
 

 

 

ΘΕΜΑ :  ΄΄ Προκήρυξη διαγωνισμού εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στην Κέρκυρα΄΄. 
 
Κοιν. Τουριστικά γραφεία 
 
 Το Ιδιωτικό Γυμνάσιο Τρικάλων ΄΄ΑΘΗΝΑ΄΄, έχοντας υπόψη την 
Υπουργική Απόφαση 33120/ΓΔ4/28-02-2017(ΦΕΚ 681/τΒ΄/6-3-2017), 
προκηρύσσει διαγωνισμό εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
πραγματοποίηση διήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης. Η επίσκεψη θα 
πραγματοποιηθεί από 18/4/2019 μέχρι 19/4/2019 και ο προορισμός είναι 
η Κέρκυρα. Ο προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων μαθητών θα είναι 
44 με 3 συνοδούς καθηγητές. Στην προσφορά θα πρέπει να 
περιλαμβάνεται σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα: 

1) Διαμονή σε 4άστερα ή 3άστερα ξενοδοχεία σε κοντινή απόσταση 
από το κέντρο της Κέρκυρας  με πρωινό.  

2)  Ξεναγήσεις – περιηγήσεις  σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
3) Ασφάλιση ευθύνης μαθητών και συνοδών. 
4) Συνολική τιμή της επίσκεψης. 
Οι προσφορές θα είναι κλειστές και θα κατατίθενται στο σχολείο μας 
μέχρι την Παρασκευή 22/03/2019. Μαζί με την προσφορά πρέπει να 
κατατίθεται απαραίτητα Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτετε ειδικό σήμα 
λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 
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ΠΡΟΣ: τη Διεύθυνση 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Νομού Τρικάλων 

    



Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 

ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 
 
ΠΕΜΠΤΗ 18/04/2019 

 Αναχώρηση  από  το  σιδηροδρομικό σταθμό Τρικάλων  στις  
7:00π.μ.(Τα  παιδιά  της  Καλαμπάκας θα πρέπει να βρίσκονται   
στις  7:15π.μ.  στο  σιδηροδρομικό  σταθμό Καλαμπάκας). 

 Άφιξη  στο  λιμάνι  της  Ηγουμενίτσας  και  αναχώρηση  για  την  
Κέρκυρα  με  πλοίο (κλειστού  τύπου) στις  11:00π.μ. Άφιξη στην  
Κέρκυρα  περίπου  στις  12:30.   

 Επίσκεψη  στο  ναό  του  Αγίου  Σπυρίδωνα, στο  μουσείο  
Ασιατικής  Τέχνης και  στο   παλαιό   φρούριο. 

 Άφιξη  στο  ξενοδοχείο, τακτοποίηση  στα  δωμάτια, ξεκούραση 
και δείπνο. 

 Βραδινή  βόλτα  στην  κεντρική  πλατεία  Σπιανάδα και στην  
πλατεία  Σαρόκο. 

 Επιστροφή  στο  ξενοδοχείο-διανυκτέρευση. 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  19/04/2019 
 Αφύπνιση  στις  8:00π.μ.,πρωινό  στο  ξενοδοχείο  και  αναχώρηση  

στις  9:30π.μ. 
 Επίσκεψη  στο  Αχίλλειο, στην Παναγία Βλαχερνών και στην 

περιοχή  «Κανόνι».  
 Περιήγηση στο  Ιστορικό  Κέντρο  της  πόλης και ελεύθερος  

χρόνος  για  φαγητό. 
 Αναχώρηση  από  το  λιμάνι  στις  15:30μ.μ. και  άφιξη  στα  

Τρίκαλα  περίπου  στις  20:30μ.μ. στον σιδηροδρομικό σταθμό. 
 

Ο Δ/ντης  
 
 

Παππάς Μιλτιάδης  
 

 
 
 


