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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για

Οι µαθητές της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου Μαραθοκάµπου θα πραγµατοποιήσουν
πολυήµερη εκδροµή στην πόλη της Θεσσαλονίκης και σε ιστορικές και άλλες τοποθεσίες στην
περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Η εκδροµή θα λάβει χώρα µεταξύ 25 Φεβρουαρίου και 2
Μαρτίου 2017.
Παρακαλούνται τα ενδιαφερόµενα τουριστικά πρακτορεία να υποβάλλουν προσφορές για την
εκδροµή αυτή, λαµβάνοντας υπόψη τα εξής:
v Αριθµός µαθητών/τριών : 12 (δώδεκα)
v Συνοδοί καθηγητές: 2 (δύο)
v Μέσο µετακίνησης από Σάµο προς Θεσσαλονίκη και αντιστρόφως: Αεροπλάνο
v Μέσο µετακίνησης στην πόλη της Θεσσαλονίκης: Μικρό Λεωφορείο. Συγκεκριµένα για τις
µετακινήσεις που προβλέπει το πρόγραµµα της εκδροµής (είναι υπογραµµισµένες στο
πρόγραµµα) και για τη µεταφορά από και προς το αεροδρόµιο Μακεδονία (κατά την άφιξη
και αναχώρηση). Σηµειωτέον: το λεωφορείο πρέπει να έχει περάσει όλους τους
απαιτούµενους ελέγχους για ασφαλή µεταφορά και ο οδηγός οφείλει να φέρει και να
επιδείξει τα αντίστοιχα παραστατικά στους συνοδούς καθηγητές)
v Πρόγραµµα εκδροµής:
Ηµέρα 1η (Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017)
14:00: Αναχώρηση από τo αεροδρόµιο «Αρίσταρχος» της Σάµου. Μεταφορά των
µαθητών στο αεροδρόµιο µε ευθύνη και µέσα των γονέων τους. Επιβίβαση σε αεροπλάνο
µε προορισµό το αεροδρόµιο “Μακεδονία” της Θεσσαλονίκης. Άφιξη στο αεροδρόµιο
στις 15.15. Επιβίβαση σε λεωφορείο, µεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση.
17.00: Περίπατος, περιδιάβαση στο εµπορικό κέντρο της πόλης (Αριστοτέλους, πλατεία
Ναβαρίνου, πεζόδροµοι). Βραδινό σε εστιατόριο στο κέντρο της Πόλης. . Βραδυνή έξοδος

για θέατρο.
Ηµέρα 2η (Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017)
Περίπατος στην παραλία της πόλης και επίσκεψη στο µουσείο της Θεσσαλονίκης (Λευκός
Πύργος) και στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Φαγητό σε εστιατόριο στο κέντρο της Πόλης.
Απογευµατινό πρόγραµµα: Περιδιάβαση στο ιστορικό κέντρο της πόλης (µε επίκεντρο,
την οδό Αριστοτέλους, τα ανάκτορα του Γαλέριου και την “Καµάρα”) επίσκεψη στο
Ρωµαϊκό Μαυσωλείο (Ροτόντα). Βραδινή έξοδος για φαγητό στο κέντρο της πόλης και
κινηµατογράφο.
Ηµέρα 3η (Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2017)
Ηµερήσιο πρόγραµµα: Εκδροµή µε λεωφορείο. Εκδροµή στη λίµνη Κερκίνη και στον
οµώνυµο υδροβιότοπο. Στη συνέχεια κατά την επάνοδο, στάση για φαγητό και
διασκέδαση στο καρναβάλι του Σοχού. Επιστροφή και ελεύθερος χρόνος (Χρόνος
εκδροµής 9.00-16.30)
Ηµέρα 4η (Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017)
Εκδροµή µε λεωφορείο: Εκδροµή στο Δίον, τη Βεργίνα (ξενάγηση στους αρχαιολογικούς
χώρους) και την πόλη της Βέροιας. Μεσηµεριανό ή καφέ και σνακ στην πόλη της
Βέροιας. Επιστροφή για ξεκούραση στο ξενοδοχείο. (Χρόνος εκδροµής 9.00 – 16.30)
Απογευµατινή βόλτα στα Κάστρα και την Άνω πόλη. Βραδινή έξοδος για φαγητό και
διασκέδαση στο κέντρο της πόλης.
Ηµέρα 5η (Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017)
Πρωινό πρόγραµµα: 9.00 - 11.30 Επίσκεψη στο εµπορικό κέντρο της πόλης για ψώνια.
12.00: Επίσκεψη στους βυζαντινούς ναούς της πόλης (Άγιος Δηµήτριος, Αχειροποίητος),
και στο Βυζαντινό Μουσείο. (Με αστικό λεωφορείο).
Απογευµατινό πρόγραµµα: Επίσκεψη (µε αστικό λεωφορείο) στο “Νόησις” (Μουσείο
Τεχνολογίας), συµµετοχή των µαθητών στις δραστηριότητες του Μουσείου, ή
(εναλλακτικά) στους χώρους του Φεστιβάλ Κινηµατογράφου και στο Μουσείο
Κινηµατογράφου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και βραδινή έξοδος για θέατρο και φαγητό
Ηµέρα 6η (Πέµπτη, 2 Μαρτίου 2017)
08.30 - 9.30: Ελεύθερος χρόνος για τελευταία επίσκεψη στα εµπορικά καταστήµατα γύρω
από το ξενοδοχείο. 10.00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο για προετοιµασία αναχώρησης
10.40: Μεταφορά µε λεωφορείο στο αεροδρόµιο Μακεδονία. 12.30: Πτήση για Σάµο.
13.40: Επιβίβαση σε ιδιωτικά αυτοκίνητα των κηδεµόνων των µαθητών και επιστροφή
στο Μαραθόκαµπο. 14.30: Τέλος της εκδροµής.
v
Η κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω:
v Κάλυψη εξόδων παραμονής για 5 ημέρες σε ξενοδοχείο με πρωϊνό (μπουφέ) σε
δωμάτια [για τα 8 αγόρια: 2 τρίκλινα και 1 δίκλινο και για τα 4 κορίτσια 1
τετράκλινο (κατά προτίμηση ή 2 δίκλινα - όλα τα δωμάτια με ατομικό μπάνιο. Για

τους συνοδούς καθηγητές να υπολογιστούν 2 μονόκλινα δωμάτια]. Το ξενοδοχείο
να βρίσκεται στο κέντρο της πόλεως (να αναφέρεται η κατηγορία του ξενοδοχείου,
το όνομά του, η ηλεκτρονική διεύθυνσή του – αν υπάρχει - και η ακριβής τοποθεσία
του - ταχυδρομική διεύθυνση).
v Τα αεροπορικά εισιτήρια των μαθητών/τριών και των συνοδών καθηγητών/τριών
Σάμος- Θεσσαλονίκη με επάνοδο με δυνατότητα μεταφοράς αποσκευής έως 20 κιλά.
v Τη διάθεση του λεωφορείου και την αμοιβή του οδηγού του για όλες τις
μετακινήσεις της εκδρομής. (2 ημερήσιες έως τις 16.00 περίπου, μετακινήσεις
εκδρομέων από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο κατά την άφιξη στη Θεσσαλονίκη
και αντιστρόφως κατά την αναχώρηση από τη Θεσσαλονίκη.
v Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή: υποχρεωτικά
v Ασφάλιση σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας: κρίνεται σημαντικό
v Τη συνολική τιμή για την εκδρομή
v Την τελική τιμή κατ’ άτομο (δια τον αριθμο των μαθητών)
v Τη δέσμευση του Πρακτορείου ότι, σε περίπτωση που λόγω καιρού ή άλλου
παρόμοιου αστάθμητου παράγοντα δεν πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο
επιστροφής και χρειαστεί να παραμείνουν οι εκδρομείς στη Θεσσαλονίκη
περισσότερες από τις προβλεπόμενες ημέρες, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια
ώστε να εξασφαλιστεί η παραμονή τους στο ξενοδοχείο χωρίς επιβάρυνση, εάν
είναι δυνατό. Και ότι σε περίπτωση που για παρόμοιο λόγο, δεν γίνει δυνατή η
αναχώρηση από τη Σάμο των εκδρομέων την προβλεπόμενη ημέρα και ώρα, θα
καταβληθεί κάθε προσπάθεια να τροποιηθεί το πρόγραμμα επισκέψεων και οι
κρατήσεις στο ξενοδοχείο χωρίς μεγάλη επιβάρυνση στην τιμή.
Οι προσφορές να αποσταλούν µε κλειστό φάκελο στο ΓΕΛ Μαραθοκάµπου, Τ.Κ 83102,
Μαραθόκαµπος (τηλέφωνο επικοινωνίας και FAX 2273031502), το αργότερο µέχρι την Δευτέρα
12-12-2016 και ώρα 11:00 π.µ.
Με κάθε προσφορά κατατίθεται απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι το τουριστικό
πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήµα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
Σηµείωση: Σε περίπτωση που είναι δυνατή η κατάθεση εναλλακτικών προσφορών που
αποκλίνουν σηµαντικά όσον αφορά την τιµή τους, να αναφερθεί η διαφορετική τιµή και ο
λόγος της διαφορετικής τιµής (π.χ. 150 ευρώ, αν µείνετε στο ξενοδοχείο Α, και 180 ευρώ, αν
επιλέξετε το ξενοδοχείο Β).
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