Γρεβενά, 23-09-2019

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ,

Αρ. Πρωτ.:493

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ Π. & Γ. ΔΚΠ/Η
ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ
2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΡΟ: Γ/ΝΗ Γ.Δ. ΓΡΔΒΔΝΩΝ

Νίκης 3
511 00 ΓΡΔΒΔΝΑ
Πληροφ. Παπαμιχαλάκη Αικατερίνη
Σηλ.: 24620-28263

Fax: 24620-25053
email: mail@2lyk-greven.gre.sch.gr

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Η Διευθφντρια του 2ου Γενικοφ Λυκείου Γρεβενϊν προκηρφςςει
εκδήλωςη ενδιαφζροντοσ από ταξιδιωτικά γραφεία, για τη διοργάνωςη
εκπαιδευτικήσ επίςκεψησ από 28/11/2019 ζωσ 2/12/2019 μαθητϊν τησ
Δευτζρασ (Βϋ) τάξησ ςχολείου μασ ςτη Βενετία για τη διεξαγωγή του 6ου
Μαθητικοφ Ευρωπαϊκοφ Συνεδρίου ,ςφμφωνα με το αρ. πρωτ
Φ15/76420/Δ2/15-05-2019 ζγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ :

Πρόγραμμα : Αναχώρηση στις 28-11-2019 από Γρεβενά για
Ηγουμενίτσα, επιβίβαση στο πλοίο για Αγκόνα . Άφιξη στις 29-11-2019 και
μεταφορά στη Βενετία. Σακτοποίηση στο ξενοδοχείο. υμμετοχή των μαθητών
στο συνέδριο 3 ημέρες και παράλληλες ξεναγήσεις στην πόλη και στην
ευρύτερη περιοχή. Αναχώρηση από Βενετία 2-12-2019 για Αγκόνα, επιβίβαση
στο πλοίο και άφιξη στην Ηγουμενίτσα στις 3-12-2019.

Χρονικό διάςτημα εκπαιδευτικήσ επίςκεψησ: 28 Νοεμβρίου ζωσ 2
Δεκεμβρίου 2019






















Μεταφορά των μαθητών με σύγχρονο κλιματιζόμενο λεωφορείο
αναχώρηση από το σχολείο, συνοδεία στο πλοίο και επιστροφή στο
σχολείο.
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια στις 28/11/2019 για Ηγουμενίτσα- Ανκόνα
και στις 2/11/2019 για Ανκόνα- Ηγουμενίτσα. το πλοίο οι μαθητές
να είναι σε καμπίνες απαραιτήτως και να επισυνάπτεται έγγραφη
βεβαίωση από την ακτοπλοική εταιρεία στο όνομα του σχολείου για τις
καμπίνες.
Διόδια ,πάρκιγκ και είσοδοι του λεωφορείου σε Βενετία, Βερόνα,
Μπολόνια ή Ραβέννα.
Ξενοδοχείο 4*
το ξενοδοχείο τρεις (3) διανυκτερεύσεις) με ημιδιατροφή (πρωινό
και ένα γεύμα εντός του ξενοδοχείου), στην ευρύτερη περιοχή της
Βενετίας.
Έξοδα συμμετοχής στο συνέδριο.
Μαθητές που θα πάρουν μέρος: 20 και δύο καθηγητές
Αναλυτικό πρόγραμμα επίσκεψης για κάθε ημέρα.
Περιηγήσεις - ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα, που
έχει εκπονήσει η οργανωτική επιτροπή.
Ολοήμερη περιήγηση με ξενάγηση στη Βενετία από επίσημο ξεναγό,
με εισιτήρια βαπορέττου μετ΄ επιστροφής κατά την ξενάγηση.
Επίσκεψη και περιήγηση στη Βερόνα, επίσκεψη στη Μπολόνια ή
Ραβέννα.
Ελληνόφωνοι ξεναγοί για όλο το διάστημα της εκδρομής.
Συνοδός, αρχηγός του γραφείου/ άριστος γνώστης της διαδρομής.

Ασφάλεια αστικής ευθύνης σύμφωνα με το
Π.Δ αρ 2 του
339/1996 περί οργανωμένου τουρισμού και άλλων τουριστικών
υπηρεσιών.
Ιατροφαρμακευτική κάλυψη
2 καθηγητές συνοδοί δωρεάν
Με την προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί αντίγραφο του ΕΙΔΙΚΟΥ
ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του τουριστικού γραφείου ή υπεύθυνη
δήλωση σύμφωνα με την υπ. αριθ. 128287/Γ2/2011 εγκύκλιο
ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

 Διατηροφμε ωςτόςο το δικαίωμα να μην επιλέξουμε καμία
προςφορά, αν κριθεί οικονομικά δυςβάςταχτη ή αν για
οποιονδήποτε λόγο δεν ςυμπληρωθεί ο προβλεπόμενοσ αριθμόσ
ςυμμετεχόντων μαθητϊν / -τριϊν.

Κατάθεση προσφορών μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12:00 π.μ.

Η Γιευθύντρια

Παπαμιχαλάκη Αικατερίνη

