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Θέκα: Πρόζθιεζε εθδήιωζες ελδηαθέροληος γηα 3κερε εθπαηδεσηηθή εθδροκή ηοσ
ΔΠΑ.Λ Γρεβελώλ ζηελ Αζήλα.
Η Γ/ληξηα ηνπ 1νπ ΔΠΑΛ ΓΡΔΒΔΝΩΝ, ζύκθσλα κε πν Τ.Α 33120/ΓΓ4/6-3-2017,
πξνβαίλεη ζε πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 3κεξε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ησλ Α’, Β’
θαη Γ’ ηάμεσλ ηνπ 1νπ ΔΠΑ.Λ Γξεβελώλ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΚΓΡΟΜΖ:
Γηαδροκή: Γρεβελά – Αζήλα - Γρεβελά.
Ζκέρα Σεηάρηε (28/11) : Αλαρώξεζε από ην ζρνιείν ζηηο 08:00 π.κ., επηβίβαζε ζην ιεσθνξείν
από ην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ, άθημε ζηε Αζήλα. Δπίζθεςε ζην εθπησηηθό ρσξηό ζηα πάηα.
Γηαλπθηέξεπζε ζην μελνδνρείν.
Ζκέρα Πέκπηε (29/11) : Αλαρώξεζε γηα Παιιήλε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Διιελνγεξκαληθήο
Αγσγήο. Δπηζηξνθή θαη μελάγεζε ζην ηζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο. Δπίζθεςε ζην λέν κνπζείν ηεο
Αθξόπνιεο.
Ζκέρα Παραζθεσή (30/11) : Αλαρώξεζε γηα Γξεβελά ην πξσί κε ελδηάκεζν ζηαζκό ηελ πόιε ηεο
Υαιθίδαο.

ηελ εθδξνκή ζα ζπκκεηέρνπλ 40 – 45 καζεηέο θαη 3 ζπλνδνί θαζεγεηέο
Η θάζε πξνζθνξά πξέπεη απαραίηεηα λα πεξηιακβάλεη:





Σε κεηαθνξά ησλ καζεηώλ από θαη πξνο ηελ Αζήλα θαζώο θαη ηηο ηνπηθέο κεηαθηλήζεηο θαη
μελαγήζεηο θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο.
Σε δηακνλή ζε θεληξηθό μελνδνρείν 4* ή 5*κε πξσηλό (δίθιηλα ή ηξίθιηλα δσκάηηα γηα ηνπο
καζεηέο θαη κνλόθιηλα γηα ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο)
ΑΦΑΛΙΗ ΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Μαζεηώλ-ζπλνδώλ, όπσο νξίδεηαη από ηελ
ζρεηηθή λνκνζεζία.
Γηαηεξνύκε σζηόζν ην δηθαίσκα λα κελ επηιέμνπκε θακία πξνζθνξά, αλ θξηζεί νηθνλνκηθά
δπζβάζηαρηε (έζησ θη αλ είλαη ε κεηνδνηνύζα) ή αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν δελ ζπκπιεξσζεί
ν πξνβιεπόκελνο αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ καζεηώλ / -ηξηώλ.

Καιούληαη οη ελδηαθερόκελοη λα σποβάιιοσλ ζηε δηεύζσλζε ηοσ ζτοιείοσ
ζθραγηζκέλες προζθορές , ηο αργόηερο κέτρη ηε Πέκπηε 15 / 11 / 2018 θαη ώρα 12:00.
Ζ Γ/ΝΣΡΗΑ
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