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ΘΕΜΑ:«Προκήρυξη 4ήμερησ Εκδρομήσ τησ Β΄ τάξησ του ΓΕ.Λ.Ευρωπού ςτην 

Κέρκυρα ή Κρήτη» 

Οι μαθητϋσ τησ Β’ τϊξηστου ςχολεύου μασ πρόκειται να πραγματοποιόςουν 4όμερη εκδρομό(3 

διανυκτερεύςεισ) από 4/4/2019 έωσ 7/4/2019ό από 11/4/2019 έωσ 14/4/2019 ςτην 

Κέρκυρα ό Κρήτη (Χανιϊ ό Ηρϊκλειο), ςύμφωνα με την Υ. Α. 33120/ΓΔ4/6-3-2017. 

Παραθϋτουμε τα ςτοιχεύα τησ εκδρομόσ που πρϋπει να ληφθούν υπόψη από τα ενδιαφερόμενα 

ταξιδιωτικϊ πρακτορεύα: 

 Αριθμόσ μαθητών:19 

 Αριθμόσ εκπ/κών ςυνοδών: 2 

 Μϋςο μετϊβαςησ: Λεωφορεύο (Κϋρκυρα) / Αεροπλϊνο (Κρότη)  

 Ξενοδοχεύα 4 ό 5 αςτϋρων ςτο κϋντρο των πόλεων ό ςε ακτύνα  λύγων χιλιομϋτρων από 

το κϋντρο των πόλεων 

 Ημιδιατροφό (πρωινό &μεςημεριανό ό βραδινό) 

 Δωμϊτια μαθητών: τρύκλινα/τετρϊκλινα, ςυγκεντρωμϋνα όλα μαζύ 

 Δωμϊτια καθηγητών: μονόκλινα, διεςπαρμϋνα μεταξύ των μαθητών 

 Λεωφορεύο και ύπαρξη ϋμπειρου ξεναγού ςτη διϊθεςό μασ ανϊ πϊςα ςτιγμό 

 Μύα δωρεϊν ςυμμετοχό για μαθητό/τρια με οικονομικϋσ δυςκολύεσ. 

 Εγγυητικό επιςτολό διεκπεραύωςησ τησ εκδρομόσ και υπεύθυνη δόλωςη ότι το 

ταξιδιωτικό γραφεύο διαθϋτει ειδικό ςόμα λειτουργύασ, το οπούο βρύςκεται ςε ιςχύ. 

 Αςφϊλιςη Ευθύνησ Διοργανωτό: Υποχρεωτικό. Ταξιδιωτικό αςφϊλεια μεταφορών ςε 

περύπτωςη ατυχόματοσ και ιατροφαρμακευτικόσ περύθαλψησ. Υπηρεςύεσ ιατρού, αν 

παραςτεύ ανϊγκη. Αςφϊλιςη που καλύπτει τα ϋξοδα ςε περύπτωςη ατυχόματοσ ό 

αςθενεύασ και αςφϊλεια αςτικόσ ευθύνησ 

 Ενδεικτικό πρόγραμμα εκπαιδευτικών επιςκϋψεων και ξεναγόςεων με 

προπληρωμϋνεσ από το πρακτορεύο ενδεχόμενεσ χρεώςεισ, όπωσ ειςιτόρια κ.α. 
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 Κόςτοσ:ςυνολικό και ανϊ μαθητό  

Οι κλειςτέσ προςφορέσ ςασ  παρακαλούμε να αποςταλούν ςτο Σχολεύο μασ, μϋχρι την 
Σετάρτη 14-11-2018, ςτισ 12 το μεςημέρι. Μετϊ την λόξη τησ προθεςμύασ καμύα 
προςφορϊ δε θα γύνει δεκτό. 

Για οποιαδόποτε πληροφορύα μπορεύτε να απευθύνεςτε ςτο Διευθυντό του Σχολεύου 

όλεσ τισ εργϊςιμεσ ημϋρεσ και ώρεσ. 

Παρακαλούμε για την άμεςη ανάρτηςη ςτη ςελίδα τησ Διεύθυνςησ. 

 

 
Ο Διευθυντήσ 
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