ΤΡΙΚΑΛΑ: 16/3/2016
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ.193

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣ/ΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
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
τετραήμερη
εκπαιδευτική
επίσκεψη στην Πελοπόννησο.΄΄
Κοιν. Τουριστικά γραφεία
Το Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο Tρικάλων ΄΄ΑΘΗΝΑ΄΄,
έχοντας υπόψη την με αριθμό 129887/Γ2/2-12-2011
απόφαση του ΥΠΔΒΜΘ, προκηρύσσει διαγωνισμό
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση
τετραήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης. Η επίσκεψη θα
πραγματοποιηθεί από 21-4-2016 μέχρι 24/4/2016 και ο
προορισμός είναι η Πελοπόννησος. Ο προβλεπόμενος
αριθμός συμμετεχόντων μαθητών θα είναι 32 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 4αστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της
Πάτρας με πρωινό

3)Ξεναγήσεις – περιηγήσεις
σύμφωνα με το
πρόγραμμα.
4) Ασφάλιση ευθύνης μαθητών και συνοδών.
5) Συνολική τιμή της επίσκεψης.
Οι προσφορές θα είναι κλειστές και θα κατατίθενται
στο σχολείο μας μέχρι την Τετάρτη 23/3/2016. Μαζί
με την προσφορά πρέπει να κατατίθεται απαραίτητα
Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτετε ειδικό σήμα
λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
Ο Διευθυντής
Μανάκος Δημήτριος

A΄ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
(ΠΑΤΡΑ – ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ – ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ)

ΠΕΜΠΤΗ 21/04/16
Αναχώρηση από το Σιδηροδρομικό Σταθμό Τρικάλων
Άφιξη στη Ναύπακτο - Στάση για μεσημεριανό φαγητό.
Μικρή στάση στη γέφυρα Ρίου – Αντίρριου.
Άφιξη στην Πάτρα. Επίσκεψη στο Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο
της Πάτρας
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για
ξεκούραση.
Σύντομη βραδινή βόλτα στο κέντρο της πόλης για φαγητό.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο - Διανυκτέρευση.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/04/2016
Αφύπνιση - πρωινό στο ξενοδοχείο
Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για την Αρχαία Ολυμπία.
Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας και
στο μουσείο. Στάση για μεσημεριανό φαγητό.

Επιστροφή στην Πάτρα το απόγευμα. Ελεύθερος χρόνος για
ξεκούραση.
Βραδινή έξοδος – Ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της Πάτρας.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο - Διανυκτέρευση.
ΣΑΒΒΑΤΟ 23/04/2016
Αφύπνιση - πρωινό στο ξενοδοχείο
Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για Καλάβρυτα. Διαδρομή με
τον οδοντωτό σιδηρόδρομο
μέσα από το φαράγγι του
Βουραϊκού
Άφιξη στα Καλάβρυτα, περιήγηση στο κέντρο της πόλης,
επίσκεψη στο μνημείο Ολοκαυτώματος και στο Μέγα Σπήλαιο.
Επίσκεψη στη μονή της Αγίας Λαύρας – Στάση για μεσημεριανό
φαγητό.
Επιστροφή στην Πάτρα αργά το απόγευμα - Ελεύθερος χρόνος
για ξεκούραση.
Δείπνο σε παραδοσιακή ταβέρνα της πόλης – Διασκέδαση.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο - Διανυκτέρευση.
ΚΥΡΙΑΚΗ 24/04/2016
Αφύπνιση - πρωινό στο ξενοδοχείο
Περιήγηση στα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης (Άγιος
Ανδρέας, πλατεία Γεωργίου, κ.λ.π) – Επίσκεψη και ξενάγηση
στο Οινοποιείο της Achaia Claus – Ελεύθερος χρόνος στην
αγορά της πόλης.
Αναχώρηση από την Πάτρα (διέλευση Ρίου – Αντίρριου με
καραβάκι).
Άφιξη στο Γαλαξίδι. Χρόνος για μεσημεριανό φαγητό.
Άφιξη στα Τρίκαλα στο Σιδηροδρομικό σταθμό Τρικάλων.

Ο Διευθυντής
Μανάκος Δημήτριος

