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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π & Δ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
-----

4ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ταχ.Δ/νση: Ζηνοδότου 4
Τ.Κ.- Πόλη: 42132-ΤΡΙΚΑΛΑ
Πληροφορίες: Μαριάννα Αποστόλου
Τηλέφωνο: 2431022403
E-mail: mail@4lyk-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  4ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

 2 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΑΘΗΝΑ -ΕΠΙΣΚΕΨΗ Στη ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
  ΑΠΟ 21/11/2022 ΕΩΣ 22/11/2022

 3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  Εντός Ελλάδος, μαθητές από: 75 έως: 75
 Αριθμός συνοδών μαζί με αρχηγό: 4

 4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  2 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Οχι υπερυψωμένο
 5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ  Κεντρικό Ξενοδοχείο στην Αθήνα (να αναγράφεται η

επωνυμία του ξενοδοχείου και η ακριβής θέση του) 4* αστέρων
με
πρωινό

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

 Το αναλυτικό πρόγραμμα της επίσκεψης έχει ως εξής:
1η ημέρα 21 Νοεμβρίου 2022
07:00 αναχώρηση από το χώρο του σχολείου για την Αθήνα. Μία
η δυο ενδιάμεσες στάσεις στην διαδρομή ανάλογα με τις ανάγκες
των μαθητών.
12:30 άφιξη στην Αθήνα στο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού
Μουσείου ολιγόλεπτη ξεκούραση και επίσκεψη στο Μουσείο.
15:45 άφιξη στη Βουλή και επίσκεψη της Α΄ ομάδας μαθητών στη
Βουλή. Οι υπόλοιποι μαθητές κατά το χρόνο που διαρκεί η
επίσκεψη της Α΄ ομάδας μαθητών στη βουλή, θα επισκεφθούν το
μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, τον Εθνικό κήπο και το
Ζάππειο .
16:50 επίσκεψη της Β΄ ομάδας μαθητών στη Βουλή, ενώ η Α΄
ομάδα θα επισκεφθεί το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, τον
Εθνικό κήπο και το Ζάππειο.
18:15 άφιξη στο Ξενοδοχείο τακτοποίηση και ολιγόλεπτη
ξεκούραση.
20:00 αν ο καιρός το επιτρέπει, επίσκεψη στην παλαιά Αθήνα,
Πλάκα – Μοναστηράκι για βόλτα και φαγητό.
22:00 επιστροφή στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα 21 Νοεμβρίου 2022
09:00 αναχώρηση από το ξενοδοχείο για την Ακρόπολη. Αν ο
καιρός το επιτρέπει θα επισκεφτούμε τον αρχαιολογικό χώρο της



Ακρόπολης. Διαφορετικά θα επισκεφτούμε το Πολεμικό Μουσείο
ή το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ.
11:30 επίσκεψη στο σύγχρονο Μουσείο της Ακρόπολης.
13:30 άφιξη στο πλανητάριο για παρακολούθηση της ταινίας
θόλου «το κέντρο του κόσμου».
15:00 αν ο καιρός το επιτρέπει, επίσκεψη και φαγητό στο Κέντρο
Πολιτισμού-Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ή εναλλακτικά επίσκεψη
στο Athens Mall στο Μαρούσι.
17:00 αναχώρηση για Τρίκαλα. Μία με δυο ενδιάμεσες στάσεις
στην διαδρομή ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών.
22:00 επιστροφή στο χώρο του Σχολείου.

 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  4* αστέρων με πρωινό

Δικλινα ή τρικλινα για τους μαθητές /μονόκλινα για τιυς
συνοδούσ

 12 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ   Η σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού που θα υπογραφεί με
το επιλεχθέν ταξιδιωτικό πρακτορείο θα προβλέπει εκτός
των άλλων και τη χρηματική εξόφληση της εκδρομής ως εξής:
20% του συνολικού ποσού ως προκαταβολή με την υπογραφή της
σύμβασης 60% του συνολικού ποσού την ημέρα της αναχώρησης
20% του συνολικού ποσού με την ολοκλήρωση της εκδρομής και
μετά την επιστροφή των μαθητών/τριών στα Τρίκαλα υπό τον
όρο ότι τηρήθηκαν εκ μέρους του τουριστικού γραφείου όλες οι
δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό.

Σε περίπτωση που ακυρωθεί η εκδρομή εξαιτίας του COVID ή
άλλης έκτακτης κατάστασης να επιστραφεί ολόκληρο το
χρηματικό ποσό Τα λεωφορεία και οι οδηγοί θα είναι στην
διάθεση της εκδρομικής ομάδας συνεχώς για όσες μετακινήσεις
προκύψουν.

1ον Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει τη
μετακίνηση, εφόσον δε συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός
μαθητών/μαθητριών (π.χ. λόγω γρίπης, Covid) ή σε περίπτωση
ανυπέρβλητου κωλύματος.

2ον. Σε περίπτωση μείωσης του αριθμού των μαθητών κατά δύο
να μην υπάρξει αλλαγή στην τιμή.

 13 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό φάκελο ή ηλεκτρονικά
με χρήση κωδικού ασφαλείας στο σχολείο. Μαζί το τουριστικό
γραφείο θα αποστέλλει και ΥΔ κατοχής ειδικού σήματος
λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
Λήξη: Πέμπτη 12:00, 27/10/2022, 24ωρη ώρα:
 Λήξη: Δευτέρα 31/10/2022, 24ωρη ώρα: 12:00

Η Δ/ντρια του Σχολείου

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
 ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
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