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ΘΕΜΑ: « 3ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Β΄ Λυκείου 2016 – 2017 στην Αθήνα,
στα πλαίσια πολιτιστικών προγραμμάτων (επίσκεψη στη Βουλή και στο
Μουσέιο Ακροπόλεως)»
Στα πλαίσια πολιτιστικών προγραμμάτων η Β΄ τάξη του Λυκείου μας σχεδιάζει να πραγματοποιήσει
την 3ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα (επίσκεψη στη Βουλή και στο Μουσείο Ακροπόλεως).
Θα σας παρακαλούσαμε να έχουμε την προσφορά σας έως την Παρασκευή 17/ 02 / 2017 και ώρα 13:00
μ.μ. σε κλειστό φάκελο για το παρακάτω πακέτο.
1. Αναχώρηση από Σάμο προς Πειραιά ακτοπλοϊκώς Πέμπτη 30/03/2017 (ή Παρασκευή
31/03/2017).
2. Αναχώρηση ακτοπλοϊκώς από Πειραιά προς Σάμο Κυριακή 02/04/2017 (ή Δευτέρα 03/04/2017) .
3. Διαμονή τριών (3) ή τεσσάρων (4) ημερών (ανάλογα με τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια) με πρωινό
και ημιδιατροφή σε ξενοδοχείο της πόλης της Αθήνας.
4. Διάθεση πούλμαν για τις μετακινήσεις των παιδιών και των συνοδών τους κατά τη διάρκεια της
εκδρομής.
5. Αριθμός μαθητών : περίπου 75 έως 80
6. Αριθμός εκπαιδευτικών συνοδών : 5 ή 6
7. Καταβολή του 5% των χρημάτων με την επιστροφή, ως εγγύηση τήρησης των όρων της
συμφωνίας.
8. Ατομική ασφάλιση των παιδιών και των συνοδών.
9. Μετακινήσεις από και προς το λιμάνι του Πειραιά εφόσον απαιτηθούν.
Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη και τα εξής :
Α. Σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης λόγω καιρού ή απεργίας ή οποιουδήποτε άλλου λόγου έξω
από τις δικές μας δυνατότητες, να φροντίσετε για την τυχόν επιπλέον διαμονή με το αντίστοιχο
κόστος.
Β. Να αναφέρετε το ξενοδοχείο καθώς και τον τύπο των δωματίων ( δίκλινα ή τρίκλινα ).
Γ. Η προσφορά σας να είναι διατυπωμένη και ως «συνολικό κόστος ανά άτομο».
Ο Διευθυντής
Ιωάννης Τζανής

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Μέρα 1 (Πέμπτη)
Αναχώρηση το μεσημέρι από το λιμάνι της Σάμου με προορισμό τον Πειραιά.
Άφιξη περίπου κατά τις 23:00 μμ.
Μέρα 2 (Παρασκευή)
Πρωί : Επίσκεψη στην Ακρόπολη και στο «ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ».
Μεσημέρι : Περιήγηση Πλάκα-Μοναστηράκι-Ιστορικό Εμπορικό Τρίγωνο
(Κέντρο)
Απόγευμα : Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Μέρα 3 (Σάββατο)
Πρωί : Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών – Βυζαντινό Μουσείο – Πολεμικό
Μουσείο
Μεσημέρι : Ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της πόλης
Απόγευμα : Προγραμματισμένη επίσκεψη στο ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων.
Μέρα 4η (Κυριακή)
Πρωί : Πλανητάριο
Μεσημέρι : Αναχώρηση από το ξενοδοχείο με προορισμό το λιμάνι του Πειραιά.
Αναχώρηση ακτοπλοϊκώς για Σάμο. Άφιξη περίπου 02:00 πμ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και ενδέχεται να
αλλάξει ανάλογα με την τελική ρύθμιση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων.

