
             Αγρίνιο,  09/01/2013 

  

                                    Αρ. Πρωτ.:  23 

                                             Προς 

                                  Τουριστικά  Γραφεία  
 

 

Σας πληροφορούµε ότι οµάδα µαθητών των Α΄ και Β΄ Τάξεων του Σχολείου µας, που 

υλοποιούν πολιτιστικά προγράµµατα,  θα πραγµατοποιήσει εξαήµερη Εκπαιδευτική 

Επίσκεψη στην Ιταλία (Φλωρεντία – Πίζα- Λιβόρνο – Σιένα )  από Παρασκευή, 01 – 03 

– 2013  µέχρι και Τετάρτη, 06 – 03 – 2013. Εάν ενδιαφέρεστε για την ανάληψή της, 

παρακαλούµε να προσκοµίσετε στο γραφείο του κ. ∆ιευθυντή (1
Ο
 Γενικό Λύκειο 

Αγρινίου, Μαρίνου Αντύπα 41, Αγρίνιο) µέχρι την ∆ευτέρα, 14 – 01 – 2013  και ώρα 

13:00, που θα συνεδριάσει η αρµόδια για την επιλογή Τουριστικού Γραφείου Επιτροπή, 

εσώκλειστη προσφορά. 

Το πρόγραµµα της Εκπαιδευτικής Επίσκεψης είναι το ακόλουθο: 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 

 

 1
η 
ηµέρα:  Παρασκευή, 01 – 03 - 2013 (Αγρίνιο – Ηγουµενίτσα – πλους προς Ιταλία ) 

Ώρα 16:30:  Αναχώρηση από Αγρίνιο (1
ο
 Γενικό Λύκειο Αγρινίου) για Ηγουµενίτσα. 

Άφιξη στην Ηγουµενίτσα  και επιβίβαση στο πλοίο.  

Ώρα 23:59:  Απόπλους για Μπάρι Ιταλίας. 

∆είπνο – ψυχαγωγία, διανυκτέρευση στο πλοίο.  

 

 
2
η
  ηµέρα:  Σάββατο, 02 – 03 – 2013 (Μπάρι – Ποµπηία - Φλωρεντία )  

Ώρα 8:30: Άφιξη στο Μπάρι και αναχώρηση για Φλωρεντία µέσω Ποµπηίας. 

Ώρα 12:30: Επίσκεψη αρχαίας Ποµπηίας. 

Ώρα 21:00: Άφιξη στη Φλωρεντία και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆είπνο – 

διανυκτέρευση. 

 

3
η
 ηµέρα:  Κυριακή, 03 – 3 – 2013 (Φλωρεντία) 

Ώρα 8:00: Πρωινό και αναχώρηση για επίσκεψη στα αξιοθέατα και τα µνηµεία της 

Φλωρεντίας. Παλιό Παλάτι (Pallazo Vecchio), το µεγαλύτερο αναγεννησιακό 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             

1ο  ΓΕΝΙΚΟ  ΛΥΚΕΙΟ    

ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 41 

ΑΓΡΙΝΙΟ 

Τηλ.   2641046155  

FAX. 2641046155 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Εξαήµερης  Εκπαιδευτικής Επίσκεψης  στην  Ιταλία               

από  01 – 03 - 13  µέχρι   και   06 – 03 – 2013      

         



αρχιτεκτόνηµα της Φλωρεντίας, κατοικία του Κόσιµο Α΄ Μέδικου. Καθεδρικός ναός του 

Duomo µε το επιβλητικό Βαπτιστήριο και τη µεγάλη Pieta του Μιχαήλ Αγγέλου. Μουσείο 

Uffizi, από τα µεγαλύτερα του κόσµου, όπου οι Μέδικοι συγκέντρωσαν έργα των Giotto, 

Λεονάρντο ντα Βίτσι, Μποτιτσέλι, Μιχαήλ  Αγγέλου, Ρούµπενς, Ρέµπραντ και άλλων. 

Παλιά Γέφυρα (Ponte Vecchio), σήµα κατατεθέν της πόλης. Βασιλική του San Lorenzo), 

έργο του µεγάλου αρχιτέκτονα της Αναγέννησης Μπρουνελέσκι. Σύνδεση των επισκέψεων 

µε τα υλοποιούµενα πολιτιστικά προγράµµατα. 

Το απόγευµα ελεύθερος χρόνος για αυτοπεριήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης. 

∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση. 

 

4
η
 ηµέρα:  ∆ευτέρα, 04 – 03 – 2013 (Φλωρεντία – Πίζα – Λιβόρνο - Φλωρεντία) 

Ώρα 8:00: Πρωινό και αναχώρηση για τις κοντινές πόλεις της Πίζας και του Λιβόρνου. Στην  

Πίζα επίσκεψη του αναγεννησιακού κέντρου της, όπου και ο εξαώροφος µαρµάρινος 

κεκλιµένος  Πύργος της. Στο παραθαλάσσιο Λιβόρνο ξενάγηση από κληρικό της 

ελληνορθόδοξης Μητρόπολης Ιταλίας σε µνηµεία της πόλης, που µαρτυρούν την ακµή της 

ελληνικής παροικίας του Λιβόρνου, τον ΙΗ΄ και ΙΘ΄ αιώνα. Σύνδεση των επισκέψεων µε τα 

υλοποιούµενα πολιτιστικά προγράµµατα. 

Το απόγευµα επιστροφή στη Φλωρεντία και ελεύθερος χρόνος στο εµπορικό κέντρο της 

πόλης. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.  

 

5
η
 ηµέρα: Τρίτη, 05 – 03 – 2013 (Φλωρεντία – Σιένα – Μπάρι -  πλους προς Ελλάδα) 

Ώρα 7:00: Πρωινό και αναχώρηση για Μπάρι µε στάση και σύντοµη περιήγηση στη Σιένα, 

πόλη – ζωντανό µουσείο της αναγεννησιακής τέχνης. 

Ώρα 20:00: Αναχώρηση από Μπάρι για Ελλάδα. 

 

 

6
η
 ηµέρα: Τετάρτη, 06 – 03 – 2013 (Ηγουµενίτσα  - Αγρίνιο) 

Ώρα 6:30:  Άφιξη στην Ηγουµενίτσα. 

Ώρα 11:00: Άφιξη στο Αγρίνιο 

 

 



Στο ταξίδι προβλέπεται να λάβουν µέρος ενενήντα πέντε (95) µαθητές και έξι (6) 

συνοδοί καθηγητές. Στην προσφορά σας να αναφέρεται η συνολική τιµή του ταξιδιού, 

αλλά και η επιβάρυνση ανά µαθητή (άρθρο 14 της Υπουργικής απόφασης Υ.Π.δ.β.µ.Θ. 

µε αριθµ. 129287/Γ2/10-11-2011: ΦΕΚ2769/2-12-2011/τ.Β΄). 

Ως προς τις παρεχόµενες υπηρεσίες, οι οποίες θα πρέπει να αναγράφονται στην 

προσφορά σας και να περιλαµβάνονται στο συνολικό κόστος, επιθυµούµε τα εξής: 

1. Τα εισιτήρια Ηγουµενίτσα – Μπάρι και Μπάρι – Ηγουµενίτσα να είναι 

αεροπορικού τύπου.  

2. Το ξενοδοχείο στην Φλωρεντία να είναι τουλάχιστον 4 **** αστέρων. 

3. Το ξενοδοχείο στην Φλωρεντία να βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πόλης.  

4. Τα δωµάτια να είναι δίκλινα για τους µαθητές και µονόκλινα για τους συνοδούς 

καθηγητές. 

5. Τα ξενοδοχεία να προσφέρουν πρωινό. 

6. Να αναφέρονται µε σαφήνεια τα ονόµατα των ξενοδοχείων.  

7. Η µετακίνησή µας  να γίνει µε δύο λεωφορεία , υπερυψωµένα (όχι διώροφα), 

ασφαλή και εφοδιασµένα µε ζώνες ασφαλείας και µε τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά (ΚΤΕΟ  κ.λ.π.).Επίσης να µας γνωστοποιηθεί  το έτος πρώτης 

κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που θα χρησιµοποιηθούν.  

8. Η δαπάνη ξεναγών στην Ιταλία. 

9. Στην προσφορά σας να αναφέρεται αλλά να µην συµπεριλαµβάνεται και το κόστος 

εισόδου στα µουσεία που αναφέρονται στο πρόγραµµα. Επίσης  να αναφέρεται η 

επιβάρυνση κατ’ άτοµο σε περίπτωση που θα χρησιµοποιηθεί τετράκλινη 

εσωτερική καµπίνα. 

10.  Στην προσφορά σας να συµπεριλαµβάνονται όλες οι πρόσθετες δαπάνες (αν 

υπάρχουν) µεταφοράς και διαµονής, όπως φόροι εισόδου σε πόλεις κ.λ.π.  

 

Επίσης για την ανάληψη της Εκπαιδευτικής Επίσκεψης απαιτούνται και τα εξής: 

1. Ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, όπως επίσης και πρόσθετη ασφάλιση που 

καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας  (άρθρο 14 της 

Υπουργικής απόφασης Υ.Π.δ.β.µ.Θ. µε αριθµ. 129287/Γ2/10-11-2011: 

ΦΕΚ2769/2-12-2011/τ.Β΄). 

2. Υπεύθυνη ∆ήλωση για κατοχή ειδικού σήµατος λειτουργίας και δικαιώµατος 

εξωτερικού τουρισµού. 

3. Οι εκδροµείς να συνοδεύονται, εκτός των οδηγών, και  από υπεύθυνο του 

Τουριστικού Γραφείου. 

Για οποιαδήποτε  διευκρίνηση είµαστε στη διάθεσή σας. 

 

                                                                                   Ο  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 

 

 

 

                                                                                                      ΜΑΛΑΙΝΟΣ  ΦΩΤΙΟΣ 


