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Άγιος Κήρυκος
29/3/2017
Αρ. Πρωτ. 163
Προς ΔΙΔΕ
ΣΑΜΟΥ (για
διαδικτυακή
ανάρτηση σε
ενδιαφερόμενα
ταξιδιωτικά
γραφεία)

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για πραγματοποίηση
ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής στους ΛΕΙΨΟΥΣ.
Οι μαθητές της Α και Γ γυμνασίου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας θα
πραγματοποιήσουν ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή στους Λειψούς στις 5 Μαίου 2017.
Παρακαλούνται τα ενδιαφερόμενα τουριστικά πρακτορεία να υποβάλλουν προσφορές
για την εκδρομή αυτή, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής :
- Αριθμός μαθητών/τριών : 39
- Συνοδοί καθηγητές : 6
- Μέσο μετακίνησης από το λιμάνι του Αγίου Κηρύκου προς Λειψούς και
αντιστρόφως με το επιβατικό πλοίο <Dodecanisos Express>
- Mέσο μετακίνησης στο νησί δεν απαιτείται.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ:
- Αναχώρηση από το λιμάνι Αγίου Κηρύκου στις 10:00 π.μ. και άφιξη στους
Λειψούς στις 11:25 π.μ. με το πλοίο Dodecanisos Express.
- Στο νησί θα επισκεφθούμε τον οικισμό των Λειψών,το ναό του Αγίου
Ιωάννη του Θεολόγου όπου βρίσκεται η αρχαιολογική συλλογή των Λειψών και το
Λαογραφικό μουσείο. Ως περίπατο θα ακολουθήσουμε πεζοί το μονοπάτι από το ναό
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου μέχρι το ναό της Ανω Κοίμησης.
- Μεσημεριανό γεύμα και αναχώρηση για τον Αγιο Κήρυκο στις 15:30 με
άφιξη στις 17:00.
- Τα ακτοπλοικά εισΙτήρια των μαθητών/τριών από τον Αγιο Κήρυκο –
Λειψούς και αντίστροφα.
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτική ασφάλεια.. Επίσης το
πρακτορείο πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα
λειτουργίας σε ισχύ.
- Τη συνολική τιμή της εκδρομής, και κατά άτομο.
- Τη δέσμευση του πρακτορείου ότι εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν
πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο της επιστροφής θα εξασφαλιστεί παραμονή σε
ξενοδοχείο και επιστροφή το συντομότερο δυνατόν. Οι προσφορές να αποσταλούν
στο Γυμνάσιο Αγίου Κηρύκου σε κλειστό φάκελο μέχρι την Τρίτη 4 Απριλίου 2017.
Τηλέφωνο και Φάξ 2275022210.
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