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  Προς τη: Διεύθυνση Δ.Ε 

       Ν. Τρικάλων 

ΘΕΜΑ :  ΄΄ Προκήρυξη διαγωνισμού εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για 4/ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην 

Ιταλία.΄΄ 

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 εκδρομή θα 

πραγματοποιηθεί από 1-3-2017 μέχρι 4/3/2017 και ο 
προορισμός είναι η Ιταλία. Ο προβλεπόμενος αριθμός 

συμμετεχόντων μαθητών θα είναι 35 με 4 συνοδούς 
καθηγητές. Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται 

σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα: 



1) Ξεναγήσεις από επίσημους ξεναγούς όπως 

αναγράφονται στο πρόγραμμα   
2) Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Ρώμη και  Ρώμη 

Αθήνα.  
3) Διαμονή σε 4αστερο κεντρικό ξενοδοχείο (3 

διανυκτερεύσεις  στη Ρώμη) 

4)  Πρωινά και  δείπνα. 
5) Μετακινήσεις – περιηγήσεις στην Ιταλία όπως 

αναφέρεται στο πρόγραμμα με πολυτελές 
λεωφορείο.  

6) Μετακινήσεις με λεωφορείο Τρίκαλα – Αθήνα και 

Αθήνα – Τρίκαλα   
7) Ασφάλιση ευθύνης μαθητών και συνοδών - 

Αστική ευθύνη 
Οι προσφορές θα είναι κλειστές και θα κατατίθενται 

στο σχολείο μας μέχρι την Παρασκευή  3/02/2017            

. Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατίθεται 
απαραίτητα Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτετε ειδικό 

σήμα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



Γ΄ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ  

ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ  (ΡΩΜΗ)   
 1/3/2017-4/3/2017 

1
η
 ημέρα 

 Αναχώρηση από Τρίκαλα – Άφιξη στο αεροδρόμιο ΄΄Ελευθέριος 

Βενιζέλος΄΄ πτήση προς Ρώμη – Άφιξη στη Ρώμη   Ακολουθεί ξενάγηση 
στο ιστορικό κέντρο  -  Ελεύθερος χρόνος  - Τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο –Ξεκούραση - Δείπνο σε παραδοσιακή ταβέρνα. Βραδινή 
περιήγηση στη φωταγωγημένη Ρώμη (με λεωφορείο) με στάση στη 

Φοντάνα ντι Τρέβι.. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο – Διανυκτέρευση 

2
η
 ημέρα 

Αφύπνιση στις 8:00 π.μ.– πρωινό σε μπουφέ.  

Επίσκεψη και ξενάγηση στο Βατικανό (Μουσεία, Άγιος Πέτρος, Καπέλα 
Σιστίνα) 
Ελεύθερος χρόνος για φαγητό  στην ευρύτερη περιοχή. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο αργά το απόγευμα – ξεκούραση  
Δείπνο σε παραδοσιακή ταβέρνα. 

Βραδινή βόλτα στην κοσμοπολίτικη Βία Βένετο. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο - Διανυκτέρευση 

3
η
 ημέρα 

Αφύπνιση στις 7:30 π.μ.  – πρωινό σε μπουφέ 

Αναχώρηση για τη Σιένα. 
Άφιξη στη Σιένα. Ελεύθερος χρόνος στην περίφημη  Πιάτσα ντελ Κάμπο  

Επιστροφή αργά το απόγευμα στη Ρώμη -  Δείπνο σε παραδοσιακή 
ταβέρνα – βραδινή βόλτα στη Πιάσα Ναβόνα – Διανυκτέρευση. 

4
η
 ημέρα 

Αφύπνιση στις 8:00π.μ. Πρωινό σε μπουφέ 
Ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της Ρώμης.  

Αργά το απόγευμα άφιξη στο αεροδρόμιο – πτήση για Αθήνα - 
Αναχώρηση για τα Τρίκαλα 

      Ο Διευθυντής  
      Μανάκος Δημήτριος 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


