
4o ΓENtKo ΛYKEto HPAKΛEIoY

ΕΛΛHNlKH ΔHMoKPAT|Α
ΥΠoΥPΓElo πΑlΔElAΣ KAι ΘPHΣKEYMATΩN

ΠEPIΦ/KH Δ/NΣH A/ΘMIAΣ & B/ΘMIAΣ
EKΠ/ΣHΣ KPHTHΣ Δ/NΣH Δ/ΘMlAΣ EKπ/ΣHΣ HPAKΛE|oΥ

4" ΓEN]KO ΛΥKElo HPAKΛEIOΥ

Hρ&κλeιo 11 - o2-2o2o
Aρ. πριυτ. 1l5

Δ/voη Δευτ/Θμιαq Eκπ/oηq
Hρακλε(oυ

Tαξιδιωτικι1 ΓραQεiα

Τα1. Δ/ναη
Τ. K. - Πδλη
Tηλ.:
Fax :

Πληρo$oρlεq :

E-mail :

Φιλιππoυπδλeιlg 45

7] 305 -Hρ&κλeιo Kρητηq
2810 252495
2810 254481
Kατolδηg Xαραλαμπoq
mai l@4lyk-i rakl. ira.sch.9 r

ΠPoΣ:

ΘEMA: < Aξιoλ6γηση πρoσφoριδν Tαξιδιοrτικιirν Γραφεiοrν για την τετραημερη εκδρoμη των
μαΘητcirν τηs B' τdιξτιqτoυ 4oo Γενικoιi Λυκεioυ Ηρακλεioυ με βαoικ6 πρoοριoμ6 την
Πι1τρα >

Σ6μφωνα με την Y.Α.33|20lΓ^4l28-2-20t7 (ΦEΚ 681/τ.B'l6-3-20t7) τoυ Y.ΠΑΙ.Θ,
αvακoιν(bνεταl 6τι τo 4o Γεvικ6 Λ6κειo Ηρακλεioυ, ψετα τη σχετ1κη πρoκηρυξη (Φ.23/s1'l05-22-
2020) καt την αξιoλ6γηoη των πρoσφoρrbν απ6 ην αρμ6δια εrυττρoπtη' αν6θεoε τη διoργ&νωoη
ηζ εκπα1δευτικηg εκδρoμηg 85 μαΘητιilv τηg B' τιiξηg τoυ 4oυ ΓE.Λ Hρακλεioυ και 5 oυνoδcΙlν
καθηγητrilν με βασικ6 πρooριoμ6 την ΠATPA απ6 04/0412020 €ωq07l04l2020, oτo ταξιδιωτικ6
γραφεio VAΙ TraveΙ, κρiνoνταζ την πρooφoρ& απ6λυτα α6μφωνη με τιζ πρo$πoθιξσεξ ηζ
o1ετικηg πρ6o'κληoη9 εκδηλωoηq wδιαφ6ρoντoq και πλ6oν oιlμφ6ρoυσα oικoνoμικ&.

Συνoλικ6 κατατ6θηκαν Ο3 (τρειg) κλειoτ69 πρoσφoρ6ζ στo σχoλεio ατt6 τα εξηq ταξιδιωτικα
Γραφεiα:

LE GRAND
VAΙ TraveΙ
Landmarks

Σαg γvωρiζoυμε 6τι β&oει τηg παραγρ&φoυ 2 τoυ 6ρθρoυ 13 τηq πρoαναφερθεioηq Y.Α., τo
o1oλεio δ61εται woτ&oειg ιλεχρL την Π6μπτη 1.310212020 και ιbρα L2:30 μ.μ.
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LE ΘRAND
C.ou7 oΓ (n,-7c'aie>

Πρooφoρd AκτoπλoΙκηg Eκπαlδευτlκηs

Eκδρoμηs 4oυ ΓEΛ HΡAKΛEIOY

B Tdξη Πdτρα

Avα1δρηση o4lo4l2o2o
Enlατρoφη 8lo4l2o2o

Σαg καταΘθτouμεTηv πρoσφoρt μoξ μεβdoη Tηv πρoκηρυξη

σαξ η oπoiα δημoolειiTηκε αrlq 05/02l2o2o γlα oκToΠλoTκη

εκπαlδευτlκd εκδρoμη αrηv Πδτρα γlα 85 MαΘητθq κol 5 Σuvoδoιig

κoΘηγητΞg με απoδo1η δloμ6ρφωoη Tou πρoγρtμματog δπωq

επlΘυμεi τo q1oλεio oog.

Σε περiπτωoη επλoγηq Tηξ oκToπλo'iκηg εταtρεiα AΝEκ-

SUPERFAST FERRIES ol πoραπdvω τlμδg Θo μεlωΘoιiv κατd 8€

ovd iτoμo.(Mε βdoη τηv δlαΘεolμδτητα Πoυ μαξ ε1εl δωΘεi

υπdρ1ouv κol εξωτερlκEq κoμπivεq ol oπoiεq εivql oε υψηλδτερη

τlμη).

Σε περiπτωση ΠoU η δtoδρoμη πoυ Θα ακoλoυΘηoετε δεv Θα

περΛομβivεl Aρd1oβα & Aελφo0q -Γαλαξiδl -NαιiπακTo o! πto

κiτω τlμ€q μεlιirvoιrrαl κατi 4€ ovd dτoμo.

122, Ethnikis Antistasseos Ave. Heraklion, 7'J.306, Crete, Greece
Tel: +30 2810301740>60, Fax: +30 2810289819

Email: legrand@legrandtravel.gr Url: www.leRrandtravel.gr



Συvoτττl κo τrρovραμ μα εκδρoμ nc.
1η Hμtρα Συγκθιrrρωση σTo Λlμdvl Ηρoκλεioυ καl εnlβiβοση σΤo πλoio

.Tοκτoπoiηση σε κομπivεg .Avοxδρηoη γlο τo λlμδvr τoυ Πεlροld

2η Hμθρo . AφlξΠ αrov Πεlροlo . AvοXδρηoη γlο Πoτρα μθoω Στερεdg

Eλλδδοg Aρδxωβο-Γολoξiδr-No ιj πo κτo _Avri ρρlo _Pio - Πdτρo. Aφlξη αro

ξεvoδoxεio _ToκτonoΙηoη αrο δωματlο. Bρoδlvη'Eξoδog. ΔlovυκτθρεUση.

3η Ημtρα . ΠρωiVδ-Avαxδρηoη onδ τo ξεvoδoxεio με nρooρloμδ τηv Aρxoio

oλυμnΙo . ΑφlξΠ αrηv oλJμnlo . =εvdγηση - δρoαrηρlδτητεg. Φογητδ αrηv

oλυμπiο . AvoXιbPΠση γlο Ποτρo . AφlξΠ αrηv Πdτρο . Bρoδlvη'Eξoδog.

ΔlovυκrθρεUση .

4η Hμθρα . ΠρωlVδ αro ξεvoδoxεΙo . Eπioκεψη σTηv Axo'i'α Kλδoυg

(επloκiψlμo olvoΠolεjo οnδ τo 1861) . AvoXδρΠση γlo τηv AΘηvο 'Eπioκεψη

αro 'Ιδρυμο Σταiρog Nlδρxog . Eλε0Θερog xρδvog . AvοΧιbPΠση γlo To

Λlμdvl τoυ Πεlρold .Eπlβiβοoη αro nλoio τακτoπoiηση σε καμnivεg κοl

οvοxδρηoη γlα Ηροκλεro.

5η Hμiρα Aφlξη αro Λrμδvl Ηρδκλεroυ .Tfλog εκδρoμηq.

122, Εthnikis Antistasseos Ave. Ηeraklion, 7t306, Crete, Greece
Tel: +30 2810301740>60, Fax: +30 2810289819

Email: legrand@legrandtravel.er Url: www.legrandtravel.gr



Π ρoτεlvo μ εvα Ξεvoδo.rεiα
PATRA PALACE 4**** www.patraspalace.qr

ατ:τv [T&τρα .

122, Ethnikis Antistasseos Αve. Heraklion, 71306, Crete, Greece
Tel: +30 28tO3Ot740>60, Fax: +30 2810289819

Email: legrand@legrandtravel.gr Url: www.leRrandtravel.gr
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122, Εthnikis Antistasseos Ave. HerakΙion, 7!306, Crete, Greece
Τel: +30 281'o3ot740>60, Fax: +30 2810289819

Εma il: Iegra nd @ |egra ndtravel.er U r| : www.Iegra ndtravel.gr
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Πρooφoρd τou Γρoφεioυ

Δlαμovη γlα 2 iτoμα oε ξεvoδo1εio 4xxx* με nληρη δlατρoφη

εvτδg κρητηq

Γlο onolοδηnoτε επιπρδoΘετη nληρoφoρiο εiμοαrε αrηv δldθεση σoξ.

Mε εκriμηoη .

Koλoθdκηg Boψiληg 28 1 030 17 43+ 6948B80852

Le Grand Tourism Enterprises AE.

TMHMA EKΔPoMΩN

122, Εthnikis Antistasseos Ave. Ηeraklion, 7t306, Crete, Greece
Tel: +30 2810301740>60, Fax: +30 2810289819

Εmail: legrand@legrandtravel'gr Url: www.legrandtravel.gr



Γ ρ αφ εio γειι ικoiι τoυ ρ ιoμoiι
X&νlακos ιo IΙρ&κ}tειo - Κρiιτιιs τ.κ 77202
Tηλ. z8ιo z885ι4, z884ιg, z86693, z49869
Fαx. z8ιo z45ι69

Ε'mαil : info @ υ αitr αυ eI. g r

EKΠAIΔEYTIκH EκΔPoMH
4o ΓEΛ HPAκΛEΙoY

πATPA
ANAXΩPHΣH =o4lo4l20

ENΔEΙκTIκo ΠPoΓPAMMA

1η μθρα: HPAκΛEΙO _ ΠEIPAIA
Συγκθrπρωση σTo λlμdu-τoυ Hροκλεiou κοl οvoxιbρηση οκroπλoTκδg οnδ τo Hρ6κλεlo
γlct τov Πεlραld. Toκτonoiηση σTlζ κoμnivεg κοl ovοxδρηση. Δlovυιτθρευoη εv nλω.

2η μθρo: πEIPAΙAΣ - ΔEΛΦoYΣ _ APAXΩBA _ ΓA/ιAΞIΔI _ NAYπAκτoΣ _ ΠATPA
Aφ]ξ! σTov Πεlρold, εnlβΙβooη σΓ9 noι}λμοv κol οvοxδρηoη γ]α τηv Πδτρο με
εvδldμεoεg εnloκθψειg στoUζ Δελφoιjg. ol Δοιφoi ητοv'oixδio ληr,*η nοl'η ;ii
oπoio. λaτoιiργησε To oημοvrlκδτερo μοvrεio ToU oρXο,oελληv,κoυ κοoι.l'oυ. ιl nδΙη
οvαφθρετol onδ ToUζ oμηρlκoιig xρ6voυg με Tηv ovoμooio hυΘδ. :τηv ορxη τωv
lαroρlκδv xρδvωv. ητov μiο _αnQ τg πδλεlg τηg ορXοiοξ Φωκiδοζ, αλλd αroδ,ooa δ boλδq
l!9 Ιδlιηq εvlqxOθηκε κοl εξελixΘηκε σε nοvεl,ιηvlo κθιπφ κδ lερη πδλη τωv ορxαΙωv
pλnvωv. Συvε1iζoυμε ψ9 τηv Aρt1ωβo. H Aρoxωβο εΙvοl γrloμθvη oε ι]iο nlιογ,δ iδυ
Πoρtloooot, Πoυ 5οτ^oξnvεl oε -μio xορδδρo, αro βdΘoq'τηg onoiοζ ρθεl nδ'oμδq
ΠλεiσT-oE. o.olκoμδg βρioκεταl ndvω αrηv κιiρlo oδδ nou oυvθδεε αnδ iη, ορxoοifi
τoυg Δελφoιilg κοl τηv nεδdδo τηζ Aμφlooog με τηv Bolωτio. Η Θθoη τηq'nδvδ o. θro
oημοvτlκδ πθραομo βoηΘηoε αrηv ovdnτυξη τηg Aρdxωβοg oε μεγοiυτi6o βoeμδ οnδ
To γεtTovlκd τηq μθ.ρη. Συvεxiζoυμε- Γαλοξiδl - Nο0ποιτo κol 

' 
μθoω' 'ηg γδφυροg

Awlρρioυ _ Piou φτθvoυμε ατηv Πδτρo. Mεroφoρd ατo ξεvoδoxεio, 'ο-orbiηoη 
i'r,i

δωμiτlo κοl ΔlοvυκτθρεUση.

3η μ6ρo: πAτPA _ APXAIA OΛYMπIA - πATPA
Πρωιvδ αro ξεvoδ9ξεi9 κοl αvοxδρηση γlα περlηγηση Tηq nδληg. Συvεxiζoυμε γlο τηv
Aρxοio oλυμnio. Ynηρξε To Πlo δoξαoμθvo lερδ τηg αρxoiοc εrιlιοοοq o,ii.brμε* αro,
Δiα, πoτθρο Tωv ΘεδV Kοl Tωv ovΘρδπωv. 'Hτov δ-τδiδq δiεξoγωγηξ .rr'oλυμπlοκδv
AμΨωv ol onoiol τελotιπov αro nλαiolo Tωv oλυμπiωv, τηζ Πlo oημoιπlκηcΞFηζ '*EMηvωv κoτδ τo μεγαλ0τερo δldαrημo τηζ ορxolδτητoq.'eιdαroxεc γ,oρ'εi ηπi, io
ΠtQE πoυ δnργοvδvoιπαv Πρoζ Tlμηv τoυ λnδMωvoξ στoUξ ι.rιφδ,:ξ'τα τoΘμjο πρog
τlμηv τoυ Πooεlδδvog αrov ΙΦμδ τηq Koρivθoυ κol τo Nθμiα, επioηξ nρoΞilη-, io,Δδζ στo lερδ τoU σTη Nεμθα. επloτρoφη σrηV πdτρο, οnoγiυμα 

'εlεteερo.
ΔlοvυrπθρεUση.

4η μθρo: πATPA- ΠEIPAIAΣ _HPAκΛEIO

Ψ*d τo nρω-vδ ψo Πεlραld με εvδldμεσεξ αrdoag" Aφlξη αrηv AΘηvo και επ!o'Kεψη στo
Tδρυμo Στoιiρog Nlδρ1og Kο! στη oυvθxaο ovox<ilρηoη γlο Πεlρold. Enlβiβοoη'αro
nλoio. Toκronoiηση σTtζ καμnlvεg κοl δlαvυκrθρευoη εv nλδ.



Γ ραφ εio γε+' ικoiι τoυ ρ ιo μoδ
X&νδακoS 70 lΙρ&ιcλειo - Κρτiτrιs τ.κ 77202
TηL z8ιo z885ι4, z884ιg, z86693, z4s86g
Fαx. z8ιo z45ι69ry ΕmαiΙ:info@υαitrαυel.gr

5η μEρo: HPAKΛΕIOΝωρig τo nρωi δφlξη ατo λlμδvl τou Hροκλεioυ με τlg κολtτερεg
ειπυnδoεlg οπδ τηv εκδρoμη μoc.

179€' PATRA PAtAcE ΗoτEt 4* ME ]IPΩINo

ΣYNOΛ,IKH TΙMΨ: ( Θα πληρδooυv δoo dτoμα τoξlδειiooυv ειrrΦs τ-t*γ FREE
μαθnτΦψ καl καθnvnτΦv )

L79€X 85=15.215€

**EAJ{ ΘEΛHΣETE ΝA TAΞIΔEψETE MΕ THN ANEκ H ANΩTEPΩ TIMH
ΘA EΙNAι '2€' KAT',AToMo ΓΙATI H ANEκ MAΣ ΔINEI MIΣEΣ EΞΩTEPIκEΣ
κAMπINEΣ κAI MIΣEΣ EΣΩτEPIκEΣ κAMπINEΣ

ΠερilαμBδvoιrταl:

AκτonλoTκδ εlolτηρlo ΗPAKΛEΙO - ΠEΙPAΙΑ -HPAKΛEΙo oε τετρdκλvεg εoωτερlκθg
καμπivεg με τoυoλθτο κo1 vτouζ MΙNΩIKEΣ ΓPAMMEΣ γro τoυg μoeηiθc.. 

1 '
Δiκλvεg κoμnivεg γlα τoUζ oυvoδo0g - κοΘηγητθg (Δδρo οε'lnvo ατo'πλoio γlο
τoUζ σUvoδoιiq)
2 δlovυlαερεtoεlg oε 3κλvo δωμoτlο o'ε ξεvoδoxεio 4x αrηv Πθτρo γtο Toυζ
μαθητθg.
Πρωvδ κοΘημερvδ ατo ξwoδoxεio σoζ σε μnoυφθ.
Movδκλvo δωμdτlo γlο ToUζ κoΘηγητθg.
Toυ.ραrlκδ |εωφoρεiα, με κλlματloμδ το onoio θα ε|vol διοΘθolμo στoUζ μoΘητθg
9ε 9λη τηv δldρκεl9 τηζ εκπolδεuτlκηg εnΙoκεψηζ κol γlο κdΘε οioαl.ηρiοτηTο τoUξ.
Tο λεωφoρεiα δlοθθτoυv δλεg τlg nρoβλεnδμwεg οnδ τηv κεiμεvη voμoΘεoiα
nρoδlογρoφθg κoΘδg κol.δλεg τlg nρoιjnoΘθoag οoφdλεlαg γto Tη μετoκivηoη Tωv
ψοQnτδv (ζδvεg οoφoλεΙog, θμnεlρol oδηγoi κ.λ.n.)'
Πotλμοv γlο τηV vυγrερvη δlοoκθδαoη.
Aoφδλεlo οαrlκηg ευθ0vηg.
Aτoμlκf1 οoφδλειο 9nrq oρ.iζεl η κεiμεvη voμoΘεoio κoΘΦg κοl πρδoθετη οoφdλao
oε nερ|πτωoη ατυxημoτog η ooΘεvdοg μoΘητη η oυvoδoιj ioeηγητη.
Ξaloγδg oε Δελφoιig-Aρ1oiα oλυμπiα.
Συvoδδg lατpδq κoΘ'δλη τηv δlδρκεtα Tηξ εκδρoμηξ μαζi oαg.
Συvoδδq ToU Yραφεioυ μoq.
'ΕΞoΔA ΓEΦYPAΣ ANTIPPΙo_PIo
Δωpεδv συμμετo1η oυvoδδv κoΘηγητδv.
1 FREE MAΘHTΩN ANA 14 AToMA.

καT'αToμo



Γ ρ αφ εio γει, ικoil τoυ ρ ιo μoil
Χ&νlακos 70 IΙρ&ιcλειo - Κρiιτtιs τ.rc 77202
ηλ. z8ιο z885ι4, z884ιg, z86693, z4s86g
FαΙ,. z8ιo z45ι69

E'mαiI : info @ υ αitr αυ el. g r

'l Evημερωτlκd θvrυnο.
'/ Πolvlκη ρηTρ9 oε περinτωoη οθθτηoηζ Tωv δρωv τoυ oυμβoλαioυ (τo πooδ oρiζετοι

οnδ τo oxoλεio).
{ Τηv οιπlμετιi:n1oη τηg nερinft)σηξ nou δεv Θo πρoγμοτonolηΘεi η εκδρoμη λδγω

οvωτθρog βiog (κοlρlκθg oυvΘηκεg εκλoγθg κ.λ.n.)
'/ Enlαrρoφη ToU Πoσoιi oυμμετoxηg αrηv εκδρoμη μoθητη oε nερinτωση ΠoU γ]ο, Ι9ι:γ:_9YΨtΨ5 βiοq η οoθεvεiog - ματαlωΘεi η oυμμετδxη τoυ αrηv εκδρoμη.{ πEPIruιMBANETAI o ΦoΡoΣ ΔIAMoNHΣ
'/ Φ.Π.A.

Δδpo εlοlτηρlα γtα Σαιrroρivη γlα 2 dτoμα
Θα τuπωΘoιiv λαμloi γlα τηv εvio;1υoη Tηξ εκδρoμdξ σαξ .

To πPoΓPAMMA EINAΙ ENΔEIκTIKo κAΙ MπoPEI NA TPoπotloΙHΘEI
ΣYMΦΩNA ME TIΣ ANAΓκEΣ ToY D(oΛEΙoY ΣAΣ
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HPΑΚΛEΙo. TΗ2810333211- fax 28103Ο0383 http://www.lan.*ftΙ3#^RΚS 
TRΑVEL ΣMYPΝHΣ l l'

ΠPoΣΦoPA EKΔPOMHΣ
4" ΓENΙΚo ΛYΚEIO HPAKΛEΙOY

TIATPA
o 4/ o 4/ zo z o-o B / o 4/ z o z o

Patras Palace Ηotel 4x
Λεωφ. oθωνοg-Aμαλiαg r5, Πατpα z6z zg
z6ι o6z 3ι3ι

TΙMH €186 ανd &τoμo / Minoan Lines

O

o

AκτoπλoTκα ειoιτηρια Ηρακλειo _ Πειραια - Ηρακλειo με Minoan Lines oε

τετρακλινεg καμπiνεs για τoυg μαθητδg και δiκλινεg για τoυg oυνoδoυg

καθηγητθg.

Λιμενικα τθλη.

ΦΠA

Δυo (z) διανυκτερευoειg oτη Πδτρα oε ξενoδoxεio 4" oε τρiκλirα δωματια

για τoυg μαθητδg και μoνδκλινα γ1α τoυg καθηγητθs.

Toυριoτικδ λεωφoρεio υπερυψωμθνo, με κλιματιoμδ, τo oπoio θα εiναι
διαθθoιμo στoυE μαΘητδg oε δλη τηv διαρκεια τηs εκδρoμηg και για καθε
δραoτηριδτητα τoυg (μετακινηoειg, ξεναγηoειg, βραδινδg εξδδoυg κ.λπ.) To
λεωφoρεi.o Θα πρθπει να διαΘθτει δλεg τιg πρoβλεπδμενεg απδ την κεiμενη
νoμoΘεoiα πρoδιαγραφδg (να δxoυν ελεγ1θεi απδ τo KTEO, να εiναι
εφoδιαoμθνα με τα απαιτoυμενα θγγραφα καταλληλδληταg oxηματοg, την
επαγγελματικη αδεια oδηγηoηg, ελαoτικα oε καλη καταoταoη, πληρωg
κλιματιζδμενα κλπ.), καθδg και να πληρoυν δλεg τιg πρoδπoθΔoειg
αoφδλειαS για τη μετακiνηoη μαθητδν (ζδνεg αoφαλειαE, δμπειρoι oδηγoi
κλπ.).
Yπoxρεωτικη Aoφαλιoη Eυθυνηg Διoργανωτη, δπωg oρiζει η κεiμενη
νoμοθεo[α, καΘδg και πρδoθετη αoφαλιση για περiπτωoη ατυ1ηματog η
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. Συνoδδg γραφεioυ και oυνoδδg γιατρδg oε δλη τη διαρκεια τηg εκδρoμηg.
o Ξεναγδg στoυg αρ1αιoλoγικoδg xδρoυg.
. Aν& 15 συμμετo1δg r μαΘητ{g διορε&v.
. Συvoδoi. καΘηYητδs διορεfrv.
. Απoδoxη απδ μδρoυg τoυ πρακτoρεioυ πoινικτ\g ρητραs, oε περi.πτωoη

αθδτηoηg των δρων τoυ oυμβoλαioυ (εγγυητικη επιoτoλη), με πooδ πoυ Θα
καθoριoτεt απδ τo Σxoλεio

o Αντιμετδπιoη περiπτωoηg μη πραγματoπoiηoηg τηg εκδρoμηg, λδγω
ανωτθραg βiαg (καιρικδg oυνΘflκεg, κλπ.).

ο EπιoτPoφη τoυ πoooυ oυμμετoxfiS στην εκδρoμη oε μαθητfl πoυ για λδγoυg
ανωτθραg βiαs η αoθδνειαg- ματαιωθεi η oυμμετo1η τoυ oτην εκδρoμη.

με εκτiμηoη
Γεωργαλη Χριoτiνα
Landmarks Travel
ΣMYPNΗΣ rr, HPΑΚΛEΙO KPHTHΣ
zBro333zrr -28ro3338π
EMAΙΙ:

EoT: Aριθμδg rο39 E 6o6r oo88a oο
Aoφαλιoτηριo AoτικηE Eυθυνηg αριθμδg : 99z4o6o

''*i'ξ{:l1':.l l'

'ηΠl ;ii']l .

ιil l1 i !-r it.

' lμου
'.jΟ
'ρακ),cioυ
I

KΑΛo TAΞΙΔΙ!!

Σμιiρνηq 11, ηρdκλειo Tηλ 28Ι03332Lt
www.landmarks.gr
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