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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:
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  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

  ΑΠΟ 19/11/2022 ΕΩΣ 23/11/2022
 3 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ  Εξωτερικό, μαθητές από: 24 έως: 25

 Αριθμός συνοδών μαζί με αρχηγό: 3
 4 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  Λεωφορείο - Μετακινήσεις με το Λεωφορείο-Δυο Οδηγοί
 5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ  1.Κεντρικό Ξενοδοχείο στο Βελιγράδι (να αναγράφεται η

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

2.Να περιλαμβάνει τιμή και με ημιδιατροφή
 6 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (παρακολούθηση εκδηλώσεων,
 επίσκεψη χώρων κτλ.)

 1η ημέρα Αναχώρηση για το Βελιγράδι
Συγκέντρωση στo 4o Πειραματικο ΓΕΛ «Αλεξανδρος
Παπαδιαμάντης». Αναχώρηση στις 6:00 Άφιξη στο Βελιγράδι το
βράδυ. Τακτοποίηση στα ξενοδοχεία και ξεκούραση. Δείπνο.
Βόλτα στην Πόλη. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα : Πρωινό στο ξενοδοχείο
Ξενάγηση πόλης
- Ξενάγηση μας από το φρούριο Καλεμέγκνταν, τον
Πύργο Nebosja, που ήταν η φυλακή και ο τόπος θανάτου του
Ρήγα Φεραίου και στη συνέχεια θα δούμε τις εκκλησίες Ruzica
και Αγία Παρασκευή, την πλατεία Δημοκρατίας, το Εθνικό
Θέατρο, το περίφημο αρχοντικό της Πριγκίπισσας Ljubica, το
πολυτελές ξενοδοχείο “Hotel Moskva”, σήμα κατατεθέν της
πόλης και φυσικά τον Άγιο Σάββα, τον μεγαλύτερο Ορθόδοξο ναό
των Βαλκανίων, το Μνημειακό κέντρο του Τίτο το Δημαρχείο και
το Κοινοβούλιο. μουσείο Νίκολα Τέσλα..

3η ημέρα Εκδρομή στο Νόβισαντ – Stremsi Karlovasi
Πρωινό στο ξενοδοχείο ημερήσια εκδρομή στο Νόβισαντ όπου θα
δούμε το κάστρο Petrovaradin, με ωραία θέα στον ποταμό



Δούναβη, την πλατεία Slobodan, τον καθεδρικό ναό, το
Δημαρχείο και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στον κεντρικό
πεζόδρομο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την επαρχιακή πόλη
Stremsi karlovsi, η οποία βρίσκεται μόλις 5 χλμ. από την πόλη και
θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε την ιστορική έδρα του
Πατριαρχείου και τον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου.

4η ημέρα Πρωινό στο ξενοδοχείο.
Ψώνια και γεύμα στο εμπορικό κέντρο στο Νέο Βελιγράδι.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση.

5η ημέρα: Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για Νις. Επίσκεψη
στον πύργο των κρανίων και
στρατόπεδο συγκέντρωσης Ναζί. Επιστροφή στα Τρίκαλα.
Αργά το βράδυ.

Περιλαμβάνονται:
•Τέσσερεις (4) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο τεσσάρων ( 4)
αστέρων στο Βελιγράδι. Τιμή Κρουαζιέρας χωριστά.
• Πρωινό με ή χωρίς ημιδιατροφή στο χώρο του ξενοδοχείου.
• Μετακινήσεις, ξεναγήσεις και εκδρομές σύμφωνα με το
παραπάνω πρόγραμμα.
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης
• Φ.Π.Α.
• Check Point – Δημοτικοί φόροι 10€ το άτομο

 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  ΝΑΙ
 12 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  Η εκδρομή μπορεί να περιλαμβάνει και το διάστημα

από26-22-2022 έως 30 11-2022.
 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.
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. Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να
μην πραγματοποιήσει τη μετακίνηση, εφόσον δεν 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 ένα
να μην υπάρξει αλλαγή στην τιμή.



3ον. Να επιστραφεί ολόκληρο το χρηματικό ποσό σε περίπτωση
ακύρωσης της εκδρομής εξαιτίας του COVID ή άλλης έκτακτης
κατάστασης.

4ον. 2κλινα ή 3κλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για
τους συνοδούς.

 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: Παρασκευή 12:00, 21/10/2022, 24ωρη ώρα:
 Λήξη: Παρασκευή 21/10/2022, 24ωρη ώρα: 12:00

Η Δ/ντρια του Σχολείου

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
 ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
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