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ΛΙΜΕΝΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ 
 
Το  Γυμνάσιο Λιμένος Χερσονήσου προκηρύσσει τριήμερη 
εκπαιδευτική εκδρομή  της Γ Τάξης στα Χανιά. 
 
 Ελάχιστοι όροι πραγματοποίησης εκδρομής: 
 
Χρόνος:  23 - 25 Φεβρουαρίου 2020 
 
Αριθμός μαθητών: 65 – 70 
 
 Αριθμός συνοδών καθηγητών: 4 
 
 
Προορισμός : Χανιά 
 

 Δύο διανυκτερεύσεις στα Χανιά, σε ξενοδοχείο τουλάχιστον 

4 αστέρων    (με πρωινό και δείπνο), σε δωμάτια τρίκλινα 

και/ή τετράκλινα για τους μαθητές και μονόκλινα για τους 

συνοδούς καθηγητές. 



 Κάλυψη του συνόλου των μετακινήσεων για όλες τις ημέρες 

της εκδρομής με τουριστικά λεωφορεία βάσει του 

προγράμματός μας. 

 Έναρξη εκδρομής Κυριακή 23/02/2020 και ώρα 08:30 από το 
Γυμνάσιο Λιμ. Χερσονήσου και επιστροφή στο ίδιο σημείο 
την Τρίτη 25/02/2020 στις 19:00. 

 Ξεναγός, την Δευτέρα 24/02/2020 για τις επισκέψεις μας 
στην πόλη των Χανίων. 

 Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η 
κείμενη νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη προαιρετική 
ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή 
συνοδού καθηγητή. 

 Αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί 
η εκδρομή λόγω ανωτέρας βίας (κακοκαιρία κλπ). 

 Κόστος κάλυψης για τρεις μαθητές. 

 

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Εκδρομής (Δυνατότητα αναπροσαρμογής) 

Ξενάγηση στην πόλη των Χανίων 

Μονή Τσαγκαρόλων 

Γερμανικό και Συμμαχικό Νεκροταφείο 

Τάφοι Βενιζέλων – Μουσείο Ελ. Βενιζέλου  

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων 

 

Επίσκεψη στο Ρέθυμνο – Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 

Φράγμα ποταμών 

 
Για τις παραπάνω υπηρεσίες ζητείται το συνολικό κόστος της 
εκδρομής, καθώς και το κόστος ανά μαθητή, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ . 
 
Τα ενδιαφερόμενα Πρακτορεία καλούνται να υποβάλουν σε 
κλειστό φάκελο την προσφοράς τους εντός πέντε (5) εργάσιμων 
ημερών από την ανάρτηση της παρούσης δηλαδή έως και την 
Τρίτη 21/01/2020  και ώρα 13:00 στην Διεύθυνση του Σχολείου. Οι 



προσφορές να σταλούν επίσης και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο 
doc ή pdf) για την τελική ανάρτηση. 
 
Η αποσφράγιση  των  προσφορών  θα  γίνει  την Τρίτη 21/01/2020 
και ώρα 13:00 στο γραφείο της Δνσης του σχολείου, από  την  
αρμόδια  επιτροπή.      
 
Τα ενδιαφερόμενα Πρακτορεία καλούνται να υποβάλουν, 
ταυτόχρονα με την προσφορά τους, υπεύθυνη δήλωση κατοχής του 
ειδικού σήματος λειτουργίας τουριστικού γραφείου, το οποίο 
πρέπει να είναι σε ισχύ.  
 
Οι προσφορές θα περιγράφουν αναλυτικά τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες και τις επιπλέον ενδεχόμενες βελτιωτικές προτάσεις, και 
θα είναι σύμφωνες με την Υ.Α.33120/Γ.Β΄/6-3-2017) και τη σχετική 
νομοθεσία. 
 

 
 
 
 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
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