
  

 

 

 

 

 

 

 

 
                

 
 
 
 

 
 

 
                                              ΠΡΟ: ΓΙΔΥΘΥΝΗ Β΄ΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΥΗ ΚΔΡΚΥΡΑ 

      

 Θζμα: 2θ Επαναπροκιρυξθ - πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ταξιδιωτικϊν 
γραφείων για  κατάκεςθ προςφορϊν εκπαιδευτικισ εκδρομισ μακθτϊν του Γενικοφ Λυκείου 
Αγροφ ςτο CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) – Ελβετία. 
 

 Το Γενικό Λφκειο Αγροφ, ςφμφωνα με τθν Υ. Α.  33120/ΓΔ4/28-02-2017,  ΦΕΚ 681 τ. Βϋ / 
06-03-2017 δζχεται ζωσ τθν Παραςκευι 14/06/2019 και ϊρα 13.30ϋ ςτο γραφείο του 
Διευκυντι του ςχολείου κλειςτζσ προςφορζσ για τθν παρακάτω μετακίνθςθ: 
 
 

Προδιαγραφζσ εκδρομισ 

1. Προοριςμόσ: CERN – Γενεφθ (Genève) Ελβετίασ, Μιλάνο (Milano) Ιταλίασ, Ανεςί 

(Annecy) Γαλλίασ και τραςβοφργο (Strasbourg) Γαλλίασ 

2. Ημερομθνίεσ πραγματοποίθςθσ τθσ εκδρομισ:  από 26/10/2019 ζωσ 

01/11/2019  

3. Διάρκεια εκδρομισ: εφτά (7) θμζρεσ 

4. Αρικμόσ μακθτϊν: 36 (με απόκλιςθ πζντε μακθτϊν) 

5. Αρικμόσ ςυνοδϊν κακθγθτϊν: 3 (τρεισ). Εάν ο αρικμόσ των μακθτϊν υπερβεί 

τουσ 40, οι ςυνοδοί κα είναι (4) τζςςερισ.  

6. Μεταφορικό μζςο: Αεροπλάνο και οδικι μετακίνθςθ με λεωφορεία. 

 

7. Λοιπζσ Υπθρεςίεσ:   Μετακινιςεισ με ςφγχρονο τουριςτικό λεωφορείο ςτισ πόλεισ 

του Μιλάνο (Milano) Ιταλίασ, Γενεφθ (Genève) Ελβετίασ, Λωηάνθ (Lausanne) 

Ελβετίασ, Moντρζ (Montreux) Ελβετίασ, Ανεςί (Annecy) Γαλλίασ και τραςβοφργο 

(Strasbourg) Γαλλίασ 

 
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΔΡΔΤΝΑ & 

ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ 

ΔΚΠ/Η ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ 

Γ/ΝΗ Β/ΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΚΔΡΚΤΡΑ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΟΥ 

ΑΓΡΟ ΚΔΡΚΤΡΑ, Σ.Κ. 49083 

ΣΗΛ. & FAX: 2663071202 

Email: mail@lyk-agrou.ker.sch.gr 

 

Βαθμός Ασυάλειας: 

Βαθμός Προτεραιότητας: 

 

Αγρός Κέρκσρας, 11/06/2019 

Αριθμ. Πρωτ.: 537 

 

ΚΟΙΝ:  

 

mailto:mail@lyk-agrou.ker.sch.gr


   
Στην προσυορά πρέπει να περιλαμβάνονται:  

 Η τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού *συμπερ. ΥΠΑ+. 

 Η επιβάρυνση ανά μαθητή *συμπερ. ΥΠΑ+. Η διαμονή και μετακίνηση 

των συνοδών καθηγητών θα πρέπει να είναι δωρεάν. Ο ΥΠΑ και όλοι οι 

φόροι αεροδρομίων να έχουν ήδη συμπεριληφθεί. 

 Κατηγορία και περιοχή ξενοδοχείου. Ειδικότερα: 
Μιλάνο (Milano) Ιταλίασ, Ανεςί (Annecy) Γαλλίασ και τραςβοφργο (Strasbourg) 

Γαλλίασ: Ξενοδοχείο τριών και πάνω αστέρων, στις παραπάνω πόλεις 

(Ρητή αναφορά του ονόματος και της διεύθυνσης του ξενοδοχείου). Σο 

ξενοδοχείο πρέπει να βρίσκεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο 

κέντρο των πόλεων.  την τιμή να περιλαμβάνεται το πρωινό. Να δοθεί 

εναλλακτική επιλογή και με τιμή για ημιδιατροφή. 

Η διαμονή των συνοδών εκπαιδευτικών θα είναι σε μονόκλινα δωμάτια.  

 Η υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. Ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση 

ασθένειας ή ατυχήματος. Υωτοαντίγραφο ασφάλισης ταξιδιωτικής 

ευθύνης διοργανωτή. 

 Τπεύθυνη δήλωση ότι το ταξιδιωτικό γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα 

λειτουργίας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ ή Υωτοαντίγραφο του ειδικού 

σήματος λειτουργίας. 

 Σο κόστος για ενδεχόμενη χρήση έλληνα ξεναγού καθ όλη τη διάρκεια 

της εκδρομής. Η αεροπορική εταιρεία. 

 Η χρήση ξεναγού. 

 Να διευκρινίζεται μέχρι ποιον αριθμό μπορεί να μειωθεί ο αριθμός των 

συμμετεχόντων ώστε να μην μεταβληθεί το κόστος ανά άτομο (και 

αναλογικά στο συνολικό κόστος) 

 

ε περίπτωση που κάποια προσφορά ταξιδιωτικού γραφείου δεν 

περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία θα θεωρηθεί άκυρη. 

Σο σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε περαιτέρω γραπτή 

διευκρίνιση όπως και το δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής λόγω μη 

συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας, 

χωρίς αποζημίωση του τουριστικού γραφείου. 
 

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσυορών: Παρασκεσή 14/06/2019  και ώρα 

13:30. Οι πποσυοπέρ καταθέτονται σε κλειστούρ συπαγισμένοςρ υακέλοςρ στο γπαυείο 
τος  Γενικού Λςκείος Αγπού (Αγπόρ Κέπκςπαρ, 49083) τηλ. 2663071202, καθημεπινά 

από 08.00 έωρ 14.00. Οι πποσυοπέρ θα αξιολογηθούν την Τρίτη 18/06/2019 και ώπα 
12.15. 

 

 Επιςυνάπτουμε το αρχικό πρόγραμμα τθσ εκδρομισ: 
 



Αναλυτικό πρόγραμμα εκδρομισ του ΓΕΛ ΑΓΡΟΤ ςτο CERN – Γενεφθ (Genève) 
Ελβετίασ, ςτο Μιλάνο (Milano) Ιταλίασ, ςτθν Ανεςί (Annecy) Γαλλίασ και ςτθ 

τραςβοφργο (Strasbourg) Γαλλίασ 
ΑΒΒΑΣΟ 26/10: 

Αναχϊρθςθ από τθν Κζρκυρα και πτιςθ για Μιλάνο 

Άφιξθ ςτθν Ιταλία και διανυκτζρευςθ 

ΚΤΡΙΑΚΗ 27/10: 

08:30 Αναχϊρθςθ από το Μιλάνο για το Annecy τθσ Γαλλίασ με ςφντομεσ ςτάςεισ για 

ξεκοφραςθ και φαγθτό 

15:00 Άφιξθ ςτο Annecy και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο 

17:00  Περιιγθςθ ςτθν πόλθ, ςτο ιςτορικό κζντρο και κρουαηιζρα ςτο ποτάμι 

21:00 Δείπνο και διανυκτζρευςθ ςτο Annecy 

ΔΕΤΣΕΡΑ 28/10: 

09:00 Aναχϊρθςθ για τo γφρο τθσ λίμνθσ τθσ Γενεφθσ 

10:30 Άφιξθ ςτο Montreux και επίςκεψθ ςτο Château de Chillon 

12:30 Αναχϊρθςθ από το Montreux για τθ Λωηάνθ 

13:00 Άφιξθ ςτθ Λωηάνθ και γεφμα 

15:00 Επίςκεψθ ςτο Ολυμπιακό Μουςείο και περιιγθςθ ςτθν πόλθ 

20:15 Αναχϊρθςθ από τθ Λωηάνθ, επιςτροφι ςτο Annecy 

21:00 Άφιξθ ςτο Annecy. Δείπνο και διανυκτζρευςθ 

ΣΡΙΣΗ 29/10: 

08:30 Αναχϊρθςθ από το Annecy για επίςκεψθ ςτο CERN ςτθ Γενεφθ (ϊρα 10:00-

13:00) 

13:30 Γεφμα ςτο εςτιατόριο του CERN ςτθ Γενεφθ 

16:00 Επίςκεψθ ςτον ΟΗΕ 

17:00 Περιιγθςθ ςτθν πόλθ και ςτο ποτάμι 

21:00 Επιςτροφι ςτο Annecy, δείπνο και διανυκτζρευςθ ςτο Annecy 

ΣΕΣΑΡΣΗ 30/10: 

09:00 Αναχϊρθςθ από το Annecy για επίςκεψθ ςε μόνιμθ ζκκεςθ του CERN 

09:30 Άφιξθ ςτο CERN 

12:30 Γεφμα ςτο CERN και αναχϊρθςθ για Στραςβοφργο 



18:00 Άφιξθ ςτο Στραςβοφργο, τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο 

20:30 Δείπνο. Διανυκτζρευςθ ςτο Στραςβοφργο 

ΠΕΜΠΣΗ 31/10: 

08:30 Αναχϊρθςθ από το ξενοδοχείο και επίςκεψθ ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο 

12:00 Περιιγθςθ ςτθν πόλθ και γεφμα 

17:30 Αναχϊρθςθ από το Στραςβοφργο για τθν πόλθ επιςτροφισ και πτιςθ για 

Θεςςαλονίκθ 

23:00 Άφιξθ ςτθ Θεςςαλονίκθ και διανυκτζρευςθ 

ΠΑΡΑΚΕΤΗ 1/11: 

09:30 Αναχϊρθςθ από τθ Θεςςαλονίκθ με ενδιάμεςεσ ςτάςεισ ςτο Μζτςοβο για 

 φαγθτό και τα Γιάννενα 

 

 

Ο Διεσθσντής 
 
 
 

Αλέξανδπορ Αμαπαντίδηρ 

 


