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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Διοργάνωση 

Εκδρομής 

 

Το 3ο Γυμνάσιο Κέρκυρας, με βάση την 20883/ΓΔ4/12-02-2020 Υ.Α., προσκαλεί τα 

ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία να καταθέσουν στο σχολείο κλειστές 

προσφορές, μέχρι τη Δευτέρα 06/02/2023, με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή (όχι με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο), για τη διοργάνωση της παρακάτω εκπαιδευτικής επίσκεψης – 

μετακίνησης στη Θεσσαλονίκη. 

Αναχώρηση: Τετάρτη, 01/03/2023, από λιμάνι Κέρκυρας 

Επιστροφή: Παρασκευή, 03/03/2023, στο λιμάνι Κέρκυρας 

Ενδεικτικό πρόγραμμα 

Τετάρτη 01/03/2013 

6:45   Συγκέντρωση στο λιμάνι της Κέρκυρας 

7:30   Αναχώρηση από το λιμάνι με πλοίο κλειστού τύπου 

9:30   Αναχώρηση από το λιμάνι Ηγουμενίτσας 

                                 Φαγητό καθ' οδόν 

14:30   Άφιξη στο ξενοδοχείο 
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14:30 – 17:00   Τακτοποίηση στα δωμάτια – Ξεκούραση 

17:30    Επίσκεψη στο  Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης (Βασ. Όλγας                                          

     66, 54642 Θεσσαλονίκη)   

19:30    Αναχώρηση από το Ινστιτούτο  Goethe  

19:30-21:00   Σύντομη περιήγηση στην πόλη/ πρόχειρο δείπνο καθ' οδόν 

21:30    Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

Πέμπτη 02/03/2023 

7:45-8:30  Πρωινό στο ξενοδοχείο 

9:00   Αναχώρηση για τον ραδιοφωνικό σταθμό cosmoradio   

(Τσιμισκή 51, 6ος όροφος,  54623  Θεσσαλονίκη) 

10:00 – 12:00            Επίσκεψη στον ραδιοφωνικό σταθμό/ Παρακολούθηση live 

εκπομπής με συμμετοχή  των παιδιών 

12:00   Αναχώρηση για το κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο 

Τεχνολογίας Noesis  (6o χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης) 

12:30   Άφιξη στο Noesis 

13:00-14:00  Ξενάγηση στο μουσείο Τεχνολογίας σε ομάδες με ξεναγό 

14:00   Αναχώρηση για το εμπορικό κέντρο mediterranen cosmos 

(Πυλαία Θεσσαλονίκης) 

14:30 -16:30  Ελεύθερος χρόνος/ Πρόχειρο φαγητό 

17:00   Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση 

20:00   Δείπνο  

22:00   Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

Παρασκευή 03/03/2023 

7:45-8:30  Πρωινό στο ξενοδοχείο 

8:45   Αναχώρηση για Βεργίνα 

10:30   Άφιξη στη Βεργίνα – Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο 

12:00    Αναχώρηση για Μέτσοβο 

14:00   Άφιξη στο Μέτσοβο 

14:00 -15:00  Πρόχειρο φαγητό/ Ελεύθερος χρόνος 

15:00 – 16:30  Περιήγηση στο χωριό του Μετσόβου/ελεύθερος χρόνος 

16:30   Αναχώρηση για Ηγουμενίτσα 

18:00   Άφιξη στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας 

18:30   Αναχώρηση για Κέρκυρα 

20:00   Άφιξη στο λιμάνι της Κέρκυρας – Λήξη εκπαιδευτικής                       

επίσκεψης-μετακίνησης 



Μεταφορικά μέσα: 

▪ Οδική μετακίνηση, με λεωφορείο τελευταίας τεχνολογίας που να 

διασφαλίζει όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο προδιαγραφές για την 

μετακίνηση μαθητών και να είναι διαθέσιμο - το ίδιο πάντα λεωφορείο - για 

όλες τις μετακινήσεις στον τόπο προορισμού. 

▪ Χρήση οχηματαγωγού πλοίου κλειστού τύπου (Στην προσφορά να  

περιλαμβάνονται και τα εισιτήρια των εκδρομέων). 

Αριθμός μαθητών: 35  

Αριθμός συνοδών καθηγητών: τρεις (3) 

Κατηγορία ξενοδοχείου: Ξενοδοχείο τριών ή τεσσάρων αστέρων με πρωινό 

καθημερινά εντός του ξενοδοχείου (μπουφέ), στο κέντρο της πόλης. Διαμονή σε 

δωμάτια δίκλινα ή τρίκλινα (χωρίς ράντζα) για τους μαθητές και μονόκλινα για τους 

συνοδούς εκπαιδευτικούς. Το ξενοδοχείο πρέπει να έχει απαραίτητα είσοδο 

ελεγχόμενη από το προσωπικό του για την ασφάλεια των μαθητών. 

Ταξιδιωτική ασφάλιση: Ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση για όλη τη διάρκεια της 

εκδρομής, οποιαδήποτε χρονική στιγμή και σε κάθε χώρο, με καλύψεις ζωής, 

ατυχήματος, νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικών εξόδων καθώς και επείγουσας 

αερομεταφοράς. 

Στην προσφορά μαζί με τα αποδεικτικά θα πρέπει υποχρεωτικά να κατατεθούν: 

(α) Για το ταξιδιωτικό γραφείο: 

 Η επωνυμία του ταξιδιωτικού γραφείου 

 Βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας 

 Επαγγελματική & αστική ευθύνη, αριθμός ασφαλιστήριου/εταιρεία 

(β) Για το λεωφορείο: 

 αρ. κυκλοφορίας 

 ΚΤΕΟ (ημ. λήξης) 

 ζώνες (ναι-όχι) 

 αρ.  ασφ. λεωφορείου/εταιρεία 

(γ) Για το ξενοδοχείο: 

 Ονομασία 

 Κατηγορία (*)  

 Πρωινό 

 Δωμάτια (Μαθητές: τρίκλινα και δίκλινα/Καθηγητές: μονόκλινα) 

Οικονομικά στοιχεία: 

Επίσης, στην προσφορά πρέπει να υπάρχουν τα παρακάτω στοιχεία: (Στα 

παρακάτω ποσά συμπεριλαμβάνονται ακτοπλοϊκά εισιτήρια φόροι, τέλη, ΦΠΑ και 

λοιπές επιβαρύνσεις) 

Κόστος και διακανονισμός: 

1. ανά άτομο 

2. συνολικό 

 




