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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πραγματοποίηση διήμερης σχολικής εκδρομής.
Σχετ: 33120/ΓΔ4/28-2-2017
Η Α΄Λυκειακή τάξη της Μητρόπολης προτίθεται να πραγματοποιήσει διήμερη εκδρομή
από 26-4-2018 έως και 27-4-2018 στην Αθήνα με τη συμμετοχή δεκαεπτά (17) μαθητών
και δύο (2) συνοδών καθηγητών.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε μέχρι τη Δευτέρα 16 – 4 - 2018 και ώρα 11:30στο
σχολείο με οποιοδήποτε τρόπο, κλειστή προσφορά. Εκπρόθεσμες προσφορές δεν θα
ληφθούν υπόψη. Με την προσφορά θα πρέπει να υπάρχει και υπεύθυνη δήλωση ότι το
πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ ή επικυρωμένο αντίγραφο.
Επιθυμούμε:
1.

Το λεωφορείο να είναι στη διάθεσή μας για την πραγματοποίηση όλων των μετακινήσεων.

2.

Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3.

Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.

4.

Ξενοδοχείο τριών αστέρων τουλάχιστον.

5.

Στο πρόγραμμα να περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι τόποι επισκέψεων και οι σχετικές

μετακινήσεις που προβλέπονται από την πράξη συλλόγου διδασκόντων.
6.

Τα δωμάτια των μαθητών θα πρέπει να είναιδίκλινα ή τρίκλινα και των καθηγητών μο-

νόκλινα

Σημειώνουμε ότι:
1.

Οι προσφορές θα ανοιχτούν όπως προβλέπει ο νόμος την ίδια ημέρα ενώπιον επιτροπής

καθηγητών, αντιπροσώπων των μαθητών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.
2.

Θα πρέπει να αναφέρεται η τελική συνολική τιμή της εκδρομής και η επιβάρυνση ανά μαθη-

τή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
1η Ημέρα: Πέμπτη 26-4-2018
07:30 Αναχώρηση από Μητρόπολη.
09:00 Στάση για ξεκούραση (Λαμία).
12:30 Άφιξη στην Αθήνα και τακτοποίηση στο Ξενοδοχείο.
14:00 Έξοδος για φαγητό. Περίπατος στους πρόποδες της Ακρόπολης. Γνωριμία με την τοπογραφία της Αρχαίας Αθήνας.
18:00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο - Ξεκούραση.
20:00 Αναχώρηση για φαγητό.
21:00 Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης. Επιστροφή στο Ξενοδοχείο.
2η Ημέρα: Παρασκευή 27-4-2018
09:00 Πρωινό, προετοιμασία για αναχώρηση από το Ξενοδοχείο.
11:30 Αναχώρηση από το Ξενοδοχείο προς Αρχαίο Θέατρο Διονύσου και Μουσείο της Ακρόπολης.
14:00 Φαγητό.
17:30 Αναχώρηση για Μητρόπολη Καρδίτσας.
19:00 Στάση για ξεκούραση.
21:30 Επιστροφή στη Μητρόπολη.
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