
 

           

                                                                                                             ΛΙΜΝΗ:   2/2/2020

 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ :  1221                                                       ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.  20 

\                                                                             δ.     ΠΡΟΣ : ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ                   

                                                                            Δ                         

ΥΥΥΥΥΠΗΡΕΣΙΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       

 

                                                                                   

 

 Π  Ρ  ΟΚΗΡ  Υ  ΞΗ    Ε  ΚΔ  Η  ΛΩ  Σ  ΗΣΕ  Ν  ΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 7 ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΕΛ ΛΙΜΝΗΣ & ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

Σάββατο 28 Μάρτιου 2020 έως την Παρασκευή  3 Απριλίου 2020  

Ο Διευθυντής του Γενικού Λυκείου Λίμνης και η Διευθύντρια των Λυκειακών Τάξεων
Αγίας Άννας προκηρύσσουν  τη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη 
διοργάνωση επταήμερης εκδρομής της Γ΄ Τάξης στην Κρήτη και απευθύνεται στα 
τουριστικά γραφεία που θα επιθυμούσαν να καταθέσουν προσφορές. Στην 
εκδρομή, που θα πραγματοποιηθεί από το Σάββατο 28 Μάρτιου 2020 έως την 
Παρασκευή  3 Απριλίου 2020, προβλέπεται να συμμετάσχουν 22 μαθητές/τριες (14 
Μαθητές και 8 Μαθήτριες) και 2 συνοδοί καθηγητές/τριες.
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Το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής, ορίζεται ως εξής: 

 1η ΗΜΕΡΑ- Σάββατο 28 Μαρτίου 2020: 15:00 Αναχώρηση από Λίμνη και 
άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά. 21:00 Επιβίβαση στο πλοίο και άφιξη την 
επόμενη μέρα το πρωί στο λιμάνι Ηρακλείου.

 2η ΗΜΕΡΑ- Κυριακή 29 Μαρτίου 2020: Άφιξη  στο  λιμάνι  του Ηρακλείου  το 
πρωί 06:00. Αναχώρηση  για  την  πόλη  του  Ηρακλείου  για  πρωινό  
καφεδάκι  ώσπου  να  ανοίξει  ο  αρχαιολογικός  χώρος  της  Κνωσού.  Στη  
συνέχεια θα  πραγματοποιηθεί  επίσκεψη στον αρχαιολογικό  χώρο,  όπου  
θα  θαυμάσουμε  ότι  απέμεινε  από  τα  περίφημα  Μινωικά  ανάκτορα  του  
βασιλιά  Μίνωα. Από  εκεί  αναχώρηση  για  το  ενυδρείο  που  βρίσκεται  
στην  περιοχή  Γούβες  -  Γούρνες. Ξενάγηση  στο  χώρο  του  ενυδρείου  που  
διαρκεί  1  ώρα  περίπου. Στη  συνέχεια  μεταβαίνουμε  στο  Ηράκλειο  που  
κρατάει  την  παράδοση  μιας  από  της  πιο  ελκυστικότερες  πόλεις  της  
Μεσογείου. Εκεί  θα  περάσουμε  από  τον  τάφο  του  Νίκου  Καζαντζάκη,  θα
επισκεφτούμε  το  αρχαιολογικό  μουσείο  της  πόλης  που  βρίσκεται  στην  
πλατεία  Ελευθερίας. Στους  χώρους  του  φυλάσσεται  η  μεγαλύτερη  
συλλογή  μνημείων  του  Αρχαίου  Κρητικού  πολιτισμού  και  θεωρείται  ένα  
από  τα  σπουδαιότερα  μουσεία  του  κόσμου.  Ελεύθερος  χρόνος  στο  
group  για  φαγητό  και   γνωριμία  με  την  πόλη  του Ηρακλείου. Άφιξη  στο  
ξενοδοχείο  στο  Ηράκλειο. Το απόγευμα  ελεύθερο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

 3η ΗΜΕΡΑ- Δευτερά30 Μαρτίου 2020:Μετά  το  πρόγευμα,  αναχωρούμε  για
τον  Άγιο  Νικόλαο  όπου  θα  επισκεφθούμε  τη  φημισμένη  λίμνη  της  
πόλης, τον  πανέμορφο  κόλπο  και  το  επίσης  φημισμένο  καλοκαιρινό  
θέρετρο  Ελούντα και  την  Πλάκα. Μεσημβρινό  φαγητό  στην  Σητεία, 
Ιεράπετρα και  επιστροφή  στο  ξενοδοχείο. Δείπνο.  Διανυκτέρευση.  

 4η ΗΜΕΡΑ-Τρίτη31 Μαρτίου 2020: Μετά  το  πρόγευμα  αναχώρηση  για  την 
Μονή Αρκαδίου . Στη  συνέχεια  αναχώρηση  για  το  Ρέθυμνο  με  το  
γραφικό  Βενετσιάνικο  λιμάνι  και  την  περίφημη  Φορτέτσα. Στους  
πρόποδες  της  Φορτέτσας  απλώνεται  σήμερα  η  παλιά  πόλη  με  τα  
γραφικά  στενά  δρομάκια  και  τα  βενετσιάνικα  κτίσματα  ανάμεσα  στα  
οποία  και  το  πιο  ενδιαφέρον  μνημείο  της  πόλης,  που  διατηρείται  σε  
άριστη  κατάσταση,  η  Λότζια  κτίσμα  του  16ου  αιώνα  όπου  σήμερα  
στεγάζεται  η  Δημοτική  βιβλιοθήκη. Περπατώντας  στα  σοκάκια  και  στα  
παράλια  της  πόλης  θα  απολαύσουμε  την  πόλη  και  θα  γευματίσουμε. 
Μετά  το  μεσημέρι  μεταβαίνουμε  στο  Αρκάδι  όπου  βρίσκεται  η  ομώνυμη
ιστορική  μονή  του  Αρκαδίου  που  κτίστηκε  το  14ο  αιώνα  μ.Χ.  από  τον  
αυτοκράτορα  του  Βυζαντίου  Ηράκλειτο  και  έπαιξε  σημαντικό  ρόλο  στην  
επανάσταση  της  Κρήτης  εναντίον  των  Τούρκων. Στη  συνέχεια  αναχώρηση 



για Λίμνη του Κουρνά. Κατόπιν στα Χανιά. Άφιξη  στο  ξενοδοχείο  και  
τακτοποίηση  στα  δωμάτια.  Δείπνο.  Διανυκτέρευση.

 5η ΗΜΕΡΑ-Τέταρτη 1 Απριλίου 2020: Μετά  το  πρόγευμα  ξενάγηση στην  
πόλη των Χανίων όπου  θα  ξεκινήσουμε  την  περιήγηση  μας, θα  δούμε  το  
τζαμί  των  Γενίτσαρων,  την  παλιά  Βενετσιάνικη  Λότζια  και  την  εκκλησία  
του  Αγίου  Φραγκίσκου, θα  επισκεφτούμε  τους  τάφους  των  Βενιζέλων    
στην  περιοχή  Ακρωτήρι  ανατολικά  της  πόλης  και  το  χωριό  Μουρνιές  
όπου  βρίσκεται  το  σπίτι  του  Ελ.  Βενιζέλου. Το  μεσημέρι  φαγητό  στο  
περίφημο  Βενετσιάνικο  λιμάνι. Το  απόγευμα  ελεύθερο  για  αγορές. 
Επιστροφή  στο  ξενοδοχείο  για  ξεκούραση. Το  βράδυ  φαγητό. 
Διανυκτέρευση. 


 6η ΗΜΕΡΑ-Πέμπτη 2 Απριλίου 2020: Μετά  το  πρόγευμα  αναχώρηση  για  

Γερμανικό  νεκροταφείο  στην  περιοχή  Μάλεμε.  Χρόνος  ελεύθερος  στο  
group.  **** Στη  συνέχεια  επίσκεψη  στο  γραφικό  χωριό  Θέρισο  όπου  
μπορείτε  να  δείτε  το  αρχηγείο  του  Βενιζέλου και παραδοσιακό  φαγητό  
και ρακί στο  χωριό. Στη  συνέχεια  επιστροφή  στην  πόλη  των  Χανιών  
ελεύθερος χρόνος. Στη  συνέχεια  επιβίβαση  στο  πλοίο  από το  λιμάνι  της  
Σούδας στις 21:00.  Διανυκτέρευση  εν  πλω.

       **** Εναλλακτικά αντί για Θέρισο μπορούνε να επισκεφτούμε το κάστρο της 
Γραμβούσας!

 7η ΗΜΕΡΑ-Παρασκευή 3 Απριλίου 2020:Άφιξη  στον  Πειραιά στις 06:30 το 
πρωί  και  αναχώρηση  για  την  επιστροφή  μας.

Η προσφορά θα πρέπει να εξασφαλίζει τα παρακάτω:

1. Λεωφορείο (όχι διώροφο), κατά προτίμηση μέχρι 50 θέσεων, για 
όλες τις απαιτούμενες και προβλεπόμενες μετακινήσεις στη διάρκεια 
της εκδρομής (ελεγμένα  από το ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλόλητας 
οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης,  ελαστικά σε  καλή  
κατάσταση, πλήρως  κλιματιζόμενα  κλπ.), καθώς και να πληρούν 
όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας για τη μετακίνηση μαθητών (ζώνες 
ασφάλειας, έμπειροι οδηγοί κλπ.) και Wi-Fi.

2.  Συνεργαζόμενος  Συνοδός  της  εκδρομής,  ως  εκπρόσωπος  του  
Τουριστικού  Πρακτορείου (λαμβάνεται θετικά υπ’ όψιν).

3. Ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων και άνω, κατά προτίμηση εντός του 
πολεοδομικού συγκροτήματος των Χανίων και Ηρακλείου, ώστε να 



είναι δυνατή η μετακίνηση των μαθητών/τριών πεζή προς το Κέντρο 
τους, με πρωινό και δείπνο και ημιδιατροφή.

4.  Μονόκλινα δωμάτια για τους Συνοδούς (2) και μέχρι τρίκλινα για 
τους  μαθητές/τριες.

5.  Ακτοπλοϊκά εισιτήρια από και προς την Κρήτη με τετράκλινες 
καμπίνες για τους μαθητές/τριες και τρίκλινη για τους 
συνοδούς( τρίκλινη καμπίνα αντρών-γυναικών).

6.  Προαιρετική  κάλυψη  του  τιμήματος  εισόδου  των  
μαθητών/τριών  στο Ενυδρείο (λαμβάνεται θετικά υπ όψιν).

7.  Υποχρεωτική  Ασφάλιση  Ευθύνης  Διοργανωτή,  όπως  ορίζει  η
κείμενη νομοθεσία, καθώς  και πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για
περίπτωση ατυχήματος  ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή.

8. Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή μαθητή σε 
περίπτωση που-για λόγους ανωτέρας βίας ή ασθένειας– ματαιωθεί η 
συμμετοχή του (λαμβάνεται θετικά υπ όψιν).

9. Αποδοχή από μέρους του πρακτορείου ποινικής ρήτρας, σε 
περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου.

10. Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή με 
ΦΠΑ της εκδρομής αλλά και η επιβάρυνση ανά μαθητή χωριστά.

11. Η ειδική αναφορά για πιθανότητα δωρεάν παροχής μιας 
συμμετοχής μαθητή/τριας  ή μειωμένης τιμής  σε μαθητές  
πολύτεκνων οικογενειών, ανέργων και γενικότερα ευαίσθητων 
κοινωνικών ομάδων και παροχή, αδαπάνως, Ξεναγών, στις κατά 
τόπους επισκέψεις Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων,  θα βαρύνει
θετικά στην επιλογή του αναδόχου.

12. Με την προσφορά θα κατατεθεί απαραίτητα από το ταξιδιωτικό 
γραφείο και υπεύθυνη   δήλωση   κατοχής  του  ειδικού  σήματος  
λειτουργίας  τουριστικού γραφείου, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε 
ισχύ.



       Τα ενδιαφερόμενα πρακτορεία καλούνται να υποβάλουν σε 
κλειστούς φακέλους στη Διεύθυνση του Σχολείου σφραγισμένες 
προσφορές , το αργότερο μέχρι την ΤΡΙΤΗ  18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 
και ώρα   12 μ.μ . που θα περιγράφουν  αναλυτικά τις 
προσφερόμενες   υπηρεσίες και θα είναι σύμφωνες με τη σχετική 
νομοθεσία . Η αποσφράγιση των προσφορών   θα γίνει από την 
αρμόδια Επιτροπή την ΤΕΤΑΡΤΗ 19  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ και ώρα 12μ μ 
στο Γραφείο του Διευθυντή του ΓΕΛ ΛΙΜΝΗΣ .    

 Η Δ /ντρια                                                      Ο Δ/ντής

Των Λ.Τ  Αγίας Άννας                                  Του  ΓΕΛ  ΛΊΜΝΗΣ

ΟΛΥΜΠΙΑ   ΦΟΡΤΟΤΗΡΑ                     ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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