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Θζμα:  

 

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για διοργάνωςη  τετραήμερησ εκπαιδευτικήσ επίςκεψησ τησ 

Γϋ τάξησ του Γυμναςίου Κρουςϊνα ςτην Αθήνα. 

O Διευκυντισ του Γυμναςίου Κρουςϊνα προκθρφςςει τθν εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ από τουριςτικά γραφεία που 

λειτουργοφν νόμιμα ςτην Ελλάδα, για τθ διοργάνωςθ και τθν υλοποίθςθ τετραιμερθσ εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ 

(ςφμφωνα με τθν Υ.Α. 33120/ΓΓ4/28-02-2017 (ΦΔΚ 681/ τ.Β’/06-03-2017 άρθρο 3, § 2.) μακθτϊν-τριϊν τθσ   Γ’ τάξθσ 

Γυμναςίου. 

υγκεκριμζνα:   

Σο Γυμνάςιο Κρουςϊνα προτίκεται  να πραγματοποιιςει 4 ιμερθ εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςτθν Αθήνα από το 

πρωί του αββάτου 02/04/2022 (αναχϊρθςθ με αεροπλάνο),  ζωσ και το βράδυ τθσ Σρίτησ 05/04/2022 (επιςτροφι ςτο 

αεροδρόμιο Ηρακλείου), με τρεισ διανυκτερεφςεισ  (3) ςτθν Αθήνα (από άββατο  02/04/2022 ζωσ και Δευτζρα 

04/04/2022). 

Πιθανόσ αριθμόσ ςυμμετεχόντων μαθητϊν/-τριϊν: 30 μαθητζσ/-τριεσ και 3 ςυνοδοί καθηγητζσ. 

Η προςφορά τησ εκδρομήσ θα περιλαμβάνει : 

1. Αεροπορικά ειςιτιρια Ηράκλειο (αερολ. Νικ. Καηαντηάκθσ) –  Αθήνα (αερολ. Ελ. Βενιηζλοσ) και Αθήνα – Ηράκλειο. 

2. Λεωφορείο ςτην αποκλειςτική διάθεςη των μακθτϊν/-τριϊν και των ςυνοδϊν  για όλεσ τισ μετακινήςεισ και 

επιςκζψεισ τουσ, κακϊσ και για τισ βραδινζσ εξόδουσ αλλά και κακϋ όλο το 24ωρο αν παραςτεί ανάγκθ.  

 

Πρόγραμμα εκδρομήσ :   

1
η
 ημζρα — άββατο 02/04/2022:  

 υγκζντρωςθ ςτο αεροδρόμιο Ν. Καηαντηάκθσ. 

 Άφιξθ ςτο αεροδρόμιο Ελ. Βενιηζλοσ.  

 Αναχϊρθςθ οδικϊσ για το Μουςείο Ακρόπολησ όπου και κα πραγματοποιθκεί κανονιςμζνθ επίςκεψθ ςτισ 10.30. 

 Περίπατοσ ςτθν Ακρόπολθ, Πλατεία υντάγματοσ. 

 Αναχϊρθςθ για το ξενοδοχείο και τακτοποίθςθ ςτα δωμάτια. 

 Βραδινι ζξοδοσ ςτισ 19.30 Μουςείο Παραιςθήςεων, ( Ερμοφ 119, Ακινα ). 

2
η
 ημζρα — Κυριακή 03/04/2022:   

 Αναχϊρθςθ για τήλεσ Ολυμπίου Διόσ ςτισ 09.15  

 Περίπατοσ  Αναφιϊτικα,  Μθτρόπολθ, Μοναςτθράκι.  

 Ελεφθερη ϊρα ςτο κζντρο (περιοχι υντάγματοσ-Ερμοφ) και γεφμα ςτθν περιοχι. 

 Επίςκεψθ ςε Πλατεία υντάγματοσ και Εθνικό Κήπο. 

 Αναχϊρθςθ από φνταγμα ςτισ 18.00 για επίςκεψθ και παρακολοφκθςθ παράςταςθσ ςτο «Christmas Theater» 

(λεωφ. Βεϊκου 139, Γαλάτςι).  

 Αναχϊρθςθ για ξενοδοχείο (διανυκτζρευςθ).   

 



3
η
 ημζρα  —   Δευτζρα 04/04/2022: 

 Αναχϊρθςθ ϊρα 09.00 από ξενοδοχείο και προγραμματιςμζνθ επίςκεψθ ςτο ίδρυμα ταφρου Νιάρχου.   

 Αναχϊρθςθ από το ίδρυμα ταφρου Νιάρχου 11.30 και επίςκεψθ ςτο  Κδρυμα Ευγενίδου Πλανητάριο ςτισ 12.30.  

 Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο.  

 Επίςκεψθ ςε εςτιατόριο (γριγορο γεφμα).  

 Επίςκεψθ ςε «Allou! Fun Park» ςτισ 18.00.  

 Βραδινι ζξοδοσ ςτο εςτιατόριο «ςτου Κορρζ» (Αγ. Αναργφρων 20-22, Ψυρρι) . 

 

4
η
 ημζρα — Σρίτη 05/04/2022:  

 Αναχϊρθςθ από το ξενοδοχείο και επίςκεψθ «Αττικό Ζωολογικό Πάρκο». 

 Επίςκεψθ ςτο εκπτωτικό χωριό «Mc Arthur glen» (πάτα).  

 Αναχϊρθςθ από το εμπορικό  εκπτωτικό χωριό για το αεροδρόμιο και πτιςθ  μεταξφ 18.00 και 20.00.  

 Άφιξθ ςτο αεροδρόμιο Νίκοσ Καηαντηάκθσ Ηράκλειο.  

 Σζλοσ εκδρομισ. 

 

3. Διαμονζσ:  Σρείσ (3) διανυκτερεφςεισ ςτθν Ακινα (κατά προτίμθςθ ςτο κζντρο περιοχζσ «Βαςιλίςςθσ οφίασ – 

Μιχαλακοποφλου – Αλεξάνδρασ - φνταγμα» - Ακρόπολθ, (αποκλείονται Πλ. Βάκθσ- Πλ. Ομόνοιασ) ςε ξενοδοχείο 4 -5 

αςτζρων, ςε δίκλινα-τρίκλινα δωμάτια για τουσ μακθτεσ/-τριεσ και μονόκλινα  για τουσ ςυνοδοφσ κακθγθτζσ.  Θα 

εκτιμθκεί αν παρζχεται φφλαξθ από το ξενοδοχείο κατά τισ βραδινζσ ϊρεσ και θ κατανομι των δωματίων να είναι 

ςτον ίδιο ι ςε ςυνεχόμενουσ ορόφουσ. 

4. Πρωινό (υποχρεωτικό) ςτο Ξενοδοχείο. 

5. Τποχρεωτικι Αςφάλιςη Ευθφνησ Διοργανωτή, όπωσ ορίηει θ κείμενθ νομοκεςία, και πρόςκετθ αςφάλιςθ 

ιατροφαρμακευτικισ και νοςοκομειακισ περίκαλψθσ που να καλφπτει τα ζξοδα ςε  περίπτωςθ ατυχιματοσ ι 

αςκζνειασ μακθτι ι ςυνοδοφ κακθγθτι, κακϊσ και διακζςιμα 2 αεροπορικά ειςιτήρια για Ηράκλειο ςε περίπτωςθ 

ανάγκθσ.  

6. Για τισ παραπάνω υπθρεςίεσ ηθτείται θ τελική ςυνολική τιμή (με ΦΠΑ) τθσ εκδρομισ, αλλά και θ επιβάρυνςθ ανά 

μακθτι/-τρια χωριςτά.   

7. Με τθν προςφορά κα κατατεκεί από το ταξιδιωτικό γραφείο απαραιτιτωσ βεβαίωςη ςυνδρομισ των νόμιμων 

προχποκζςεων τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 1 τθσ ΚΤΑ 15408/2012 (Βϋ2991) δθλαδι:                  

α) υπεφθυνη δήλωςη ότι διακζτει το ειδικό ςήμα λειτουργίασ, το οποίο πρζπει να βρίςκεται ςε ιςχφ  και                                                                                                                                                                                           

β) φωτοαντίγραφο του ειδικοφ ςήματοσ λειτουργίασ του άρκρου 3 του Ν. 2160/93.  

8. Επιςτροφι του ποςοφ ςυμμετοχισ ςτθν εκδρομι ςε μακθτι που, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ ( αςκζνεια κ.ά.) 

ματαιωκεί θ ςυμμετοχι του ςτθν εκδρομι. 

9. Αντιμετϊπιςθ τθσ περίπτωςθσ μθ πραγματοποίθςθσ τθσ εκδρομισ ςτισ προβλεπόμενεσ θμερομθνίεσ για λόγουσ 

ανωτζρασ βίασ (εκλογζσ, απεργία μεταφορικϊν μζςων, καιρικζσ ςυνκικεσ κ.λ.π.). 

10. Αποδοχι από ρο πρακτορείο ποινικισ ριτρασ ςε περίπτωςθ ακζτθςθσ από τθ μεριά του οποιουδιποτε από τουσ 

όρουσ του ςυμβολαίου. 

 Σα ενδιαφερόμενα πρακτορεία καλοφνται να υποβάλουν ςτθ Διεφκυνςθ του χολείου ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, το 

αργότερο μζχρι την Παραςκευή 04/03/2022 και ϊρα 12:00, όπου κα περιγράφουν αναλυτικά τισ προςφερόμενεσ 

υπθρεςίεσ και τισ επιπλζον ενδεχόμενεσ βελτιωτικζσ προτάςεισ, οι οποίεσ κα είναι ςφμφωνεσ με τθν Τ.Α 129287/Γ2/2011 

(Βϋ2769) και τθ ςχετικι νομοκεςία. 

 Η αποςφράγιςθ των προςφορϊν κα γίνει από τθν αρμόδια Επιτροπι τθν Παραςκευή 04/03/2022 και ϊρα 13:20 

ςτο Γραφείο τθσ Δ/νςθσ του Γυμναςίου Κρουςϊνα. 

 

Ο    Διευκυντισ 

Χαράλαμποσ Μαςτρογιωργάκθσ 

 


