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Νάξος 21 - 1 - 2020 
Αρ. πρωτ.  21 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ:  Δ.Δ.Ε. Κυκλάδων 
 
 
 
ΚΟΙΝ: 

 
ΘΕΜΑ: Νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση εκδρομής της 

Γ΄τάξης σε Δελφούς, Μετέωρα, Πήλιο 

ΣΧΕΤ.: Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ681/τ.Β΄/6-3-2017) 
 

 Ο Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Νάξου επαναπροκηρύσσει την εκδήλωση ενδιαφέροντος 

για τη διοργάνωση εκδρομής της Γ΄ τάξης στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος. Η εκδρομή 

θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 3 - 6 Απριλίου 2020 στην Αράχοβα και Δελφούς, Τρίκαλα και 

Μετέωρα, Βόλο και Πήλιο. 

 

1η μέρα  

09:30 - 15:15 Μετάβαση στον Πειραιά με πλοίο 

15:45 - 18:00 Αναχώρηση για Αράχοβα - Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο - Δείπνο 

21:30-22.30 Βραδινός περίπατος 

22:30 Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

 
2η μέρα 
 

08:00 - 09:00 Αφύπνιση και πρωινό 

10:00 - 13:00 Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών - ξενάγηση 

13.30΄ Αναχώρηση για Τρίκαλα  

16:00 - 19:00 Άφιξη στο ξενοδοχείο – Γεύμα - Ανάπαυση 

19:30 - 22:30 Βραδινός περίπατος στην πόλη των Τρικάλων 

22:30 Επιστροφή στο ξενοδοχείο - Ανάπαυση 

 
 
3η μέρα 

08:00 - 09:00 Αφύπνιση και πρωινό 

09:20 - 12:30 Επίσκεψη στα μοναστήρια των Μετεώρων  



13:00  Αναχώρηση για Βόλο 

15:30 - 16:45 Άφιξη σε ξενοδοχείο του Βόλου - γεύμα 

19:30 – 22:30  Βραδινός περίπατος στο Βόλο – επιστροφή στο ξενοδοχείο - ανάπαυση 

 

  
4η μέρα 

08:00 - 09:00 Αφύπνιση και πρωινό 

09:00 - 12:00 Επιβίβαση στο πούλμαν με προορισμό τη Μακρυνίτσα και την Πορταριά του Πηλίου  

12:00  Αναχώρηση για Πειραιά 

15:00  Στάση στο μνημείο της μάχης των Θερμοπυλών 

16.30  Άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά -Επιβίβαση στο πλοίο για την επιστροφή μας στη Νάξο 

22.40 Άφιξη στο λιμάνι της Νάξου 

 

Προκειμένου να εξασφαλιστούν καλύτερες τιμές και συνθήκες πραγματοποίησης της 

εκδρομής (π.χ. κατηγορία ξενοδοχείων) θα γίνουν δεκτές προτάσεις με αλλαγή στην ημέρα 

αναχώρησης και αντίστοιχα της επιστροφής, κατά μία ημέρα. Ημέρα αναχώρησης 

Παρασκευή 3 Απριλίου ή Πέμπτη 2/4 ή Σάββατο 4/4/2020 

Ο προβλεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων στην εκδρομή είναι Πενήντα (52) μαθητές, (25) αγόρια 

και (27) κορίτσια, καθώς και τέσσερεις (4) συνοδοί καθηγητές. 

 Τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν είναι: 

• πλοίο για τη μετάβαση από τη Νάξο στον Πειραιά και την επιστροφή 

• τουριστικό λεωφορείο για όλες τις μετακινήσεις (όπως αναφέρονται στο παραπάνω 

πρόγραμμα), το οποίο θα πρέπει να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία 

προδιαγραφές (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης κ.λπ.). 

 Τα καταλύματα πρέπει να είναι κατηγορίας 3, 4 ή 5 αστέρων, να ευρίσκονται στην 

περιοχή του Κέντρου της κάθε μίας από τις πόλεις Αράχοβα, Τρίκαλα και Βόλο και σε 

σημεία που επικρατούν ασφάλεια και ηρεμία. Θα γίνουν δεκτές προτάσεις που 

περιλαμβάνουν ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων στην περιοχή των Δελφών εάν αυτό εξασφαλίζει 

χαμηλότερο κόστος ανα μαθητή, με την δέσμευση της μεταφοράς των μαθητών στην 

Αράχοβα για βραδινό περίπατο και την επιστροφή τους. Για τη φιλοξενία των μαθητών 

ζητούνται δίκλινα ή τρίκλινα δωμάτια και για τους συνοδούς καθηγητές μονόκλινα. Στις υπηρεσίες 

του καταλύματος θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η εστίαση των μαθητών και των συνοδών 

καθηγητών, όπως προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραμμα (πρωινό στις 04, 05 και 06 Απριλίου 

2020 και τρία (03) γεύματα ή δείπνα στις 03, 04 και 05 Απριλίου 2020). Η προσφορά θα πρέπει να 

περιέχει ρητή αναφορά στην κατηγορία του καταλύματος που προτείνεται, να προσφέρει 

εναλλακτικό μενού για μαθητές που νηστεύουν, το πρωινό να είναι ίδιο με αυτό που προσφέρεται 

σε όλους τους πελάτες του ξενοδοχείου και να διαθέτει σχετική άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες και κατάλληλες προδιαγραφές για τη φιλοξενία μαθητών. 

 Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης 

Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση για 

περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας, όπου θα προβλέπεται και η επιστροφή χρημάτων σε μαθητή 

σε περίπτωση που για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας ματαιωθεί η 

συμμετοχή του. 

Επιπλέον, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα 

πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (αντίξοες 

καιρικές συνθήκες, απεργίες κτλ). 



 Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται η τελική συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. και του φόρου διαμονής), καθώς και η επιβάρυνση ανά μαθητή συμπεριλαμβανομένου του 

το κόστους της ξενάγησης στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών.  

 Υπενθυμίζεται ότι με κάθε προσφορά κατατίθεται από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτήτως 

υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

 Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι την 10:30΄ της 

Δευτέρας 27ης Ιανουαρίου 2020, στο 1ο Γυμνάσιο Νάξου (οδός Παπαβασιλείου - Χώρα Νάξου  

Νάξος 84 300). Να σημειωθεί ότι δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές που θα κατατεθούν 

ηλεκτρονικά. 

  
 
 

Νάξος  21 -1 - 2020 

 

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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