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ΘΕΜΑ :  ΄΄ Προκήρυξη διαγωνισμού εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για 2/ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή 
στη Θεσσαλονίκη.΄΄ 
 
Κοιν. Τουριστικά γραφεία 
 
 Το Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο Τρικάλων ΄΄ΑΘΗΝΑ΄΄, 
προκηρύσσει διαγωνισμό εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
την πραγματοποίηση 2/ήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης. 
Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί από 13/12/2019 – 
14/12/2019 και ο προορισμός είναι η Θεσσαλονίκη. Ο 
προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων μαθητών θα 
είναι 35 με 3 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) Διαμονή σε 5/αστερο ξενοδοχείο - Πρωινό σε 

μπουφέ. 



3) Μετακίνηση με τουριστικό λεωφορείο που διαθέτει 
ανάλογη άδεια   

4)  Ξεναγήσεις στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας 
και στο Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης από 
επίσημους ξεναγούς 

5) Δύο προβολές στο κέντρο διάδοσης επιστημών και 
τεχνολογίας ΄΄ΝΟΗΣΙΣ΄΄ 

6) Ασφάλεια αστικής ευθύνης  
Οι προσφορές θα είναι κλειστές και θα κατατίθενται 
στο σχολείο μας μέχρι την Δευτέρα 18/11/2019. Μαζί 
με την προσφορά πρέπει να κατατίθεται απαραίτητα 
Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτετε ειδικό σήμα 
λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  13/12/2019 

 Αναχώρηση από το Σιδηροδρομικό Σταθμό Τρικάλων στις 
7:00π.μ.  

 (Η προσέλευση των μαθητών γίνεται με ευθύνη των γονέων). 
 Άφιξη στη Βεργίνα στις 9:30π.μ. - Ξενάγηση στον 

αρχαιολογικό χώρο.  
 Αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη – επίσκεψη στον ιερό ναό 

του Αγίου Δημητρίου με ξενάγηση στις κατακόμβες. 
 Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο – ελεύθερος χρόνος 

για ξεκούραση. 



 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο στις 17:30 και επίσκεψη στο 
κέντρο διάδοσης επιστημών και τεχνολογίας ΄΄ΝΟΗΣΙΣ΄΄. 
παρακολούθηση  ψηφιακών προβολών (πλανητάριο – 
κοσμοθέατρο) 

 Αναχώρηση από το κέντρο ΄΄ΝΟΗΣΙΣ΄΄και άφιξη στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης  

 Ελεύθερος χρόνος για βόλτα και φαγητό 
  Επιστροφή στο ξενοδοχείο - Διανυκτέρευση. 

ΣΑΒΒΑΤΟ  14/12/19 

 Αφύπνιση στις 8:00 – Πρωινό στο ξενοδοχείο 
 Επίσκεψη στο Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης –

Ξενάγηση. 
 Ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της πόλης.  
 Αναχώρηση για Τρίκαλα στις 17:00 Άφιξη στις 21:00 στο  

Σιδηροδρομικό Σταθμό Τρικάλων. 
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