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Πύργος 9/2/2018
Αρ.Πρωτ. 64
Προς ΔΙΔΕ Σάµου
(για διαδικτυακή ανάρτηση:
απευθύνεται σε όλα τα
ενδιαφερόµενα ταξιδιωτικά
γραφεία ή λεωφορεία)

Θέµα:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για
πραγµατοποίηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ (µε 4 διανυκτερεύσεις)
Οι µαθητές του Γυµνασίου Πύργου θα πραγµατοποιήσουν εκπαιδειτική επίσκεψη στο Λαύριο
και στην Αθήνα µεταξύ 15 και 20 Μαρτίου 2018.
Παρακαλούνται τα ενδιαφερόµενα τουριστικά πρακτορεία ή γραφεία 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 για τις διαδροµές εντός του Νοµού Αττικής: Λαύριο Αθήνα, Αθήνα Λαύριο, Πειραιάς - Σούνιο - Λαύριο και Σούνιο - Πειραιάς (ή εναλλακτικά για την
τελευταία διαδροµή: Σούνιο - Αεροδρόµιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”): Τουριστικό
Λεωφορείο.
v Για τις διαδροµές της 2η και 3η ηµέρα της εκδροµής δεν απαιτείται µεταφορικό µέσο,
καθώς τις µετακινήσεις καλύπτει οργανωτικά και οικονοµικά το ΚΠΕ Λαυρίου.
v Πρόγραµµα εκδροµής:
Ηµέρα 1η (Πέµπτη 15 Μαρτίου 2018)
14:00: Αναχώρηση από το λιµάνι του Καρλοβάσου. Επιβίβαση στο επιβατηγό «Νήσος Χίος» µε προορισµό το λιµάνι
του Πειραιά.
23.25: Άφιξη στον Πειραιά. Αποβίβαση από το πλοίο, µεταφορά µε µισθωµένο τουριστικό λεωφορείο στο Κ.Π.Ε.
Λαυρίου. Περί τις 12.00 - 12.30: Άφιξη στο τεχνολογικό πάρκο - ξενώνα του Κ.Π.Ε. Λαυρίου. Τακτοποίηση στα
δωµάτια.
Ηµέρα 2η (Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018)
Συµµετοχή στο πρόγραµµα του Κ.Π.Ε.
Πρωί– 1η Συνεδρία: Χωρισµός σε οµάδες και ενηµέρωση των µαθητών για την περιοχή της Λαυρεωτικής και το
περιβαλλοντικό πρόγραµµα στο οποίο θα συµµετάσχουν.
Δραστηριότητα γνωριµίας µε την πόλη του Λαυρίου Δείπνο στην πόλη του Λαυρίου (µετακίνηση µε τα πόδια)

Απόγευµα: 2η συνεδρία: (α) Επίσκεψη στο Ορυκτολογικό Μουσείο Αγ. Κωνσταντίνου και εργασία κατά οµάδες µε
φύλλα εργασίας
(β) Επίσκεψη µεταλλευτικής στοάς και προσοµοίωση µερικών από τα αρχαία στάδια επεξεργασίας των µεταλλευµάτων
(χειροδιαλογή, θραύση και πλύση του µεταλλεύµατος).
(γ) Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των αρχαίων εργαστηρίων στη Σούριζα (παρατήρηση του χώρου και ερµηνεία
του κατά οµάδες χρησιµοποιώντας φύλλα εργασίας).
Ηµέρα 3η (Σάββατο 17 Μαρτίου 2018)
Συµµετοχή στο πρόγραµµα του Κ.Π.Ε.
Πρωί: 3η Συνεδρία: (α) Δραστηριότητα γνωριµίας µε το Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, (β)
Παράλληλα εργαστήρια
1. Παραγωγή αττικού τετράδραχµου σε προσοµοίωση γραµµής παραγωγής
2. Εργαστήριο υλικών και ορυκτών
Απόγευµα: 4η Συνεδρία: Δηµιουργικό κλείσιµο του προγράµµατος:
Έχοντας πλέον µια συνολική αντίληψη για την περιοχή και µελετώντας τα στοιχεία που έχουν συλλέξει, οι µαθητές
καλούνται µε δηµιουργικό τρόπο να παρουσιάζουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους για την ανάπτυξη της περιοχής
µε αειφορικό τρόπο.
Είναι πιθανό οι συνεδρίες να προσαρµοστούν ανάλογα µε την ακριβή ώρα άφιξης στο Κ.Π.Ε. και µε τις καιρικές
συνθήκες.
Βράδυ: Μετακίνηση πεζή στην πόλη του Λαυρίου για δείπνο.
Ηµέρα 4η ( Κυριακή 19 Μαρτίου 2018)
Πρωινό στις εγκαταστάσεις του Κ.Π.Ε.
09.00: Μετακίνηση µε τουριστικό λεωφορείο στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Άφιξη στην Αθήνα στις 11.00
Περίπατος στη διαδροµή Ζάπειο, Στύλοι Ολυµπίου Διός, Ακρόπολη, Θησείο. Επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης.
Γεύµα σε εστιατόριο της πόλης. Παρακολούθηση απογευµατικής θεατρικής παράστασης και ελεύθερος χρόνος για
καφέ. Δείπνο στην Αθήνα.
23.00. Επιστροφή στο Κ.Π.Ε. Λαυρίου µε τουριστικό λεωφορείο για διανυκτέρευση.
Ηµέρα 5η (Δευτέρα 20 Μαρτίου 2018)
9.00: Μετακίνηση µε τουριστικό λεωφορείο στον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου. Περιήγηση και ξενάγηση στον
αρχαιολογικό χώρο.
2 εναλλακτικές συνέχισης της εκδροµής:
1η εναλλακτική:
12.00: Μετάβαση µε τουριστικό λεωφορείο στο λιµάνι του Πειραιά για αναχώρηση µε το επιβατηγό πλοίο «Νήσος
Χίος». Ανάλογα µε το χρόνο αναµονής θα γίνει πιθανώς επίσκεψη - ξενάγηση στο Δηµοτικό Θέατρο Πειραιά.
Προσοχή :
16.00: Αναχώρηση µε το επιβατηγό πλοίο “Νήσος Χίος” για το λιµάνι του Καρλοβάσου.
01.20 της Τρίτης 21 Μαρτίου: Άφιξη στο λιµάνι του Καρλοβάσου.
02.00: Επιστροφή στον Πύργο µε ευθύνη των κηδεµόνων των µαθητών.
2η εναλλακτική: Μετάβαση µε τουριστικό λεωφορείο στο αεροδρόµιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” για αναχώρηση µε
αεροπλάνο.
15.15: Αναχώρηση µε αεροπλάνο για τον αερολιµένα “Αρίσταρχος” της Σάµου
16.20: Άφιξη στον αεροδρόµιο της Σάµου.
17.00: Επιστροφή στον Πύργο µε ευθύνη των κηδεµόνων των µαθητών.

[Το πρόγραµµα της 2ης και 3ης ηµέρας δεν αφορά το πρακτορείο, καθώς καλύπτεται
οργανωτικά από το ΚΠΕ Λαυρίου]
Η κάθε προσφορά πρέπει να περιλαµβάνει τα παρακάτω:

1. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια του συνόλου των µαθητών/τριών και των συνοδών καθηγητών/τριών
µε επιβατηγό πλοίο Καρλόβασι - Πειραιάς µε επιστροφή. (Σύνολο εκδροµέων: 15). Για την 2η
εναλλακτική (που περιλαµβάνει επιστροφή µε αεροπλάνο): αντί των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων
Πειραιάς - Καρλόβασι, τα αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Σάµος.
2. Τη διάθεση του λεωφορείου και την αµοιβή του οδηγού του για όλες τις µετακινήσεις της
εκδροµής. (αναφέρονται στο πρόγραµµα µε υπόµαυρα και πλάγια γράµµατα).
3. Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή: υποχρεωτικά
4. Ασφάλιση σε περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας: κρίνεται σηµαντικό
5. Την τελική τιµή κατ' άτοµο (υπό την ιδιότητα του µαθητή, δηλαδή να υπολογιστεί η
συνολική τιµή διά 12)
6. Τη συνολική τιµή για την εκδροµή.
Οι προσφορές να αποσταλούν µε κλειστό φάκελο στο Γυµνάσιο Πύργου, Τ.Κ 83104, Πύργος,
Σάµος (τηλέφωνο επικοινωνίας και FAX 2273041037), το αργότερο µέχρι την Παρασκευή 16
Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 12:00 µεσηµβρινή.
Με κάθε προσφορά κατατίθεται απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση ότι το τουριστικό πρακτορείο
διαθέτει ειδικό σήµα λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
Σηµαντική Παρατήρηση: Το Γυµνάσιο Πυθαγορείου έχει προγραµµατισµένη εκπαιδετική
επίσκεψη στο ΚΠΕ Λαυρίου τις αντίστοιχες ηµέρες: Παρακαλούµε όπως αποστείλετε τις
προσφορές σας στα δύο σχολεία λαµβάνοντας υπόψη ότι για όλες τις µετακινήσεις εντός
Αττικής (µέχρι και την 4η ηµέρα, Κυριακή 19 Μαρτίου) θα είναι δυνατή η από κοινού χρήση
του τουριστικού λεωφορείου.

Ο Διευθυντής

Βασίλειος Ξερχογιαννόπουλος

