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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Γυμνάσιο Λ.Τ. Φούρνων Κορσεών προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό στο
πλαίσιο της 129287/Γ2/10-11-2011 απόφασης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α (ΦΕΚ2769/2-12-2011)
«Εκδρομές - μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων» για την
πραγματοποίηση της πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής των μαθητών της Γ΄ Λυκείου
στην Αθήνα και το Ναύπλιο, το χρονικό διάστημα από την Κυριακή 26/03/2017 έως την
Παρασκευή 31/03/2017. Στην εκπαιδευτική επίσκεψη, που θα υλοποιηθεί με βάση το
παρακάτω πρόγραμμα, θα λάβουν μέρος τρείς (3) μαθητές και δύο (2) συνοδοί
καθηγητές. Η εκδρομή θα περιλαμβάνει πέντε (5) διανυκτερεύσεις σε κεντρικό ξενοδοχείο
της Αθήνας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
 1η ημέρα: Κυριακή 26/3/2017
Αναχώρηση το μεσημέρι στις 15:15 μ.μ. από το λιμάνι των Φούρνων Κορσεών με το
πλοίο «Νήσος Ρόδος».
Άφιξη το βράδυ στις 23:30 μ.μ. στο λιμάνι του Πειραιά. Μετάβαση και τακτοποίηση των
μαθητών στο ξενοδοχείο.

• 2η ημέρα: Δευτέρα 27/3/2017
Πρωί: Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Ανάβαση στην Ακρόπολη, περιήγηση
στο χώρο της αρχαίας αγοράς και επίσκεψη του μουσείου της (στοά Αττάλου) καθώς και
του μουσείου της Ακροπόλεως.
Απόγευμα: Επίσκεψη στο πάρκο ψυχαγωγίας «AllouFunPark».
Επιστροφή και ανάπαυση στο ξενοδοχείο.

 3η ημέρα: Τρίτη 28/3/2017
Πρωί: Επίσκεψη και ξενάγηση στο χώρο του Κέντρου Πολιτισμού - Ιδρύματος Σταύρου
Νιάρχου. Επίσκεψη στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», όπου οι μαθητές θα
παρακολουθήσουν διαδραστικό ντοκιμαντέρ στη «Θόλο» του ιδρύματος.
Απόγευμα: Ελεύθερη περιήγηση στο χώρο του εμπορικού κέντρου «TheMallAthens»
(εμπορικά καταστήματα / κινηματογράφος)
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και βραδινή έξοδος.

• 4η ημέρα: Τετάρτη 29/3/2017
Πρωί: Αναχώρηση στις 08:00 π.μ. με το λεωφορείοτου Ν. Αργολίδος (ΚΤΕΛ Κηφισού) για
το Ναύπλιο. Άφιξη στην πόλη του Ναυπλίου. Επίσκεψη στο Παλαμήδι και στο
Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης. Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο του Ναυπλίου.
Απόγευμα: Επίσκεψη στο Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα και επιστροφή στις 20:00
μ.μ. με το λεωφορείο του Ν. Αργολίδος στην Αθήνα (ΚΤΕΛ Κηφισού).
Επιστροφή και ξεκούραση στο ξενοδοχείο.

 5η ημέρα: Πέμπτη 30/3/2017
Πρωί: Επίσκεψη και περιήγηση στο χώρο του Αττικού Ζωολογικού πάρκου.
Απόγευμα: Περιήγηση στο εκπτωτικό χωριό «McArthurGlenAthens».
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και βραδινή έξοδος.
• 6η ημέρα: Παρασκευή 31/3/2017
Πρωί: Επίσκεψη στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Μετάβαση και περιήγηση στο χώρο του
Εθνικού κήπου και του Ζαππείου.
Απόγευμα: Αναχώρηση από το λιμάνι του Πειραιά στις 16:00 μ.μ. με το «Νήσος Ρόδος».
Άφιξη στους Φούρνους Κορσεών.

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται:
1. Η διαμονή των μαθητών (5 διανυκτερεύσεις: 26 - 30 / 3 / 2017) θα γίνει σε ξενοδοχείο
στο κέντρο της Αθήνας, 3* ή 4* με πρωινό μπουφέ και/ή δείπνο (χαρακτηρισμένο
επισήμως από τον ΕΟΤ). Να αναφέρεται η κατηγορία του ξενοδοχείου, το όνομα του, η
ηλεκτρονική διεύθυνσή του, αν υπάρχει, και η ακριβής του τοποθεσία.
2. Τα δωμάτια για τους μαθητές θα πρέπει να είναι ένα (1) τρίκλινο για τους μαθητές και
ένα (1) δίκλινο για τους συνοδούς καθηγητές.
3. Το τουριστικό γραφείο μαζί με την προσφορά που θα υποβάλει στο σχολείο, για να
αναλάβει την οργάνωση της εκπαιδευτικής εκδρομής, υποχρεούται να καταθέσει
απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας το οποίο βρίσκεται
σε ισχύ.
4. Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και
ασφάλεια αστικής ευθύνης που θα καλύπτει τους μαθητές και τους συνοδούς καθηγητές
σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας. Σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών και
απεργιών να υπάρχει πρόβλεψη για μετάθεση της επίσκεψης.

5. Στην προσφορά θα αναφέρεται το συνολικό κόστος της επίσκεψης μαζί με το Φ.Π.Α
και ανά μαθητή.
6.Το σχολείο θα επιλέξει την καταλληλότερη προσφορά με κριτήρια οικονομικά και
ποιοτικά. Τα τουριστικά γραφεία μπορούν να στείλουν τις προσφορές τους με την ένδειξη
«Προσφορά για την πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του Γυμνασίου Λ.Τ. Φούρνων
Κορσεών» εντύπως σε κλειστούς φακέλους ή στο e-mail του σχολείου mail@gymfourn.sam.sch.gr έως και την Πέμπτη 9/3/2017.
7. Με κάθε προσφορά κατατίθεται απαραιτήτως δήλωση ότι το τουριστικό πρακτορείο
διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας που βρίσκεται σε ισχύ.

Η Διευθύντρια
Ρούσου - Κάρλα Μαριάνθη

