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ΑΓΡΙΝΙΟ Προς 

Τηλ. 2641059860 Τουριστικά Γραφεία 

Fax. 2641056777  

 

 

Σας πληροφορούµε ότι οµάδα µαθητών της Β΄ τάξης του Σχολείου µας (4ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου), 

που υλοποιούν πολιτιστικά προγράµµατα, θα πραγµατοποιήσει τριήµερη εκδροµή στην Αθήνα από 

Πέµπτη 28/3/2013 έως και Σάββατο 30/3/2013. Εάν ενδιαφέρεστε για την ανάληψή της, παρακαλούµε 

να προσκοµίσετε εσώκλειστη προσφορά στο γραφείο του κ. ∆ιευθυντή µέχρι την ∆ευτέρα 18/02/2013 

και ώρα 11:30, που θα συνεδριάσει η αρµόδια Επιτροπή για την επιλογή Τουριστικού Γραφείου. 

Το πρόγραµµα της επίσκεψης είναι το ακόλουθο: 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ 

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ από 28/3/2013 έως και 30/3/2013 

 

1
η
 ηµέρα Πέµπτη 28/3/2013 

• Ώρα 07:00 Αναχώρηση από το Αγρίνιο 

• Ώρα10:45 Άφιξη στην Αθήνα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 

• Ώρα 12:00 Επίσκεψη στο Πολεµικό Μουσείο  

• Ώρα 15:00 Γεύµα σε µαγαζί του κέντρου (Ψειρή-Σύνταγµα-Μοναστηράκι ) 

• Ώρα 17:00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο- Ξεκούραση 

• Ώρα 19:00 Περίπατος στην Πλάκα 

• Ώρα 21:00 Νυχτερινή Έξοδος στου Ψειρή 

• Ώρα 24:00 Επιστροφή στο Ξενοδοχείο 

 

2
η
 ηµέρα Παρασκευή 29/3/2013  

• 08:45 Πρωινό  

• 10:00 Επίσκεψη στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης 

• 12:00 Περιπλάνηση στα σοκάκια της Πλάκας  

• 14:00 Γεύµα στο Μοναστηράκι ή την Πλάκα 

• 15:00 Επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης 

• 17:00 Επιστροφή στο Ξενοδοχείο Ξεκούραση 

• 18:00 Επίσκεψη στην αγορά του κέντρου (Ερµού και παράδροµοι) 

• 21:00 Συγκέντρωση στο Ξενοδοχείο  

• 22:00 Νυχτερινή έξοδος σε κάποια µουσική σκηνή (οργανωµένη µετακίνηση µε τουριστικό 

λεωφορείο απαραίτητη) 

• 01:00 Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

 

3
η
 ηµέρα Σάββατο  30/3/2013  

• 08:45 Πρωινό σε µαγαζί του κέντρου ή το ξενοδοχείο 
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• 10:00 Επίσκεψη στο Πλανητάριο 

• 13:00 Επίσκεψη στο Allou Fun Park 

• 18:30 Αναχώρηση από το Allou Fun Park για το Αγρίνιο 

 

Στο ταξίδι αναµένεται να λάβουν µέρος τριανταοκτώ (38) µαθητές και τρείς (3) συνοδοί 

καθηγητές. Στην προσφορά σας να αναφέρεται η συνολική τιµή του ταξιδίου άλλα και η επιβάρυνση 

ανά µαθητή (αρθρο 14 της Υπ. Απόφασης Υ.Π.δ.β.µ.Θ. µε αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011: ΦΕΚ 2769/2-

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) Το ξενοδοχείο να είναι Β΄κατηγορίας και άνω. 

2) To ξενοδοχείο να βρίσκεται στο κέντρο και συγκεκριµένα στην περιοχή της Πλάκας –

Μοναστηράκι ή πλησίον αυτής. Σε κάθε περίπτωση να είναι µακριά της Οµόνοιας και του 

Μεταξουργείου και εν γένει περιοχών µε υψηλή παραβατικότητα. 

3) Να αναφέρεται µε σαφήνεια το όνοµα και η διεύθυνση του ξενοδοχείου.  

4) Τα δωµάτια για τους συνοδούς καθηγητές να είναι µονόκλινα και για τους µαθητές τρίκλινα. 

5) Το ξενοδοχείο να προσφέρει πρωινό και ενδεχοµένως οικονοµικό γεύµα.  

6) Σε κάθε των περιπτώσεων τα λεωφορεία θα πρέπει να είναι ασφαλή, εφοδιασµένα µε ζώνες 

ασφαλείας και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ΚΤΕΟ κλπ). Ζητείται επίσης να µας 

γνωστοποιηθεί το πρώτο έτος κυκλοφορίας τους. 

7) Στην προσφορά να συµπεριλαµβάνονται όλες οι επιπρόσθετες δαπάνες µεταφοράς (διόδια, 

γέφυρες κ.λ.π) 

8) Επίσης για την ανάληψη της Εκπαιδευτικής Επίσκεψης απαιτείτε Ασφάλιση ευθύνης 

διοργανωτή, όπως επίσης και πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση 

ατυχήµατος ή ασθένειας (αρθρο 14 της Υπ. Απόφασης Υ.Π.δ.β.µ.Θ. µε αριθ. 129287/Γ2/10-

11-2011: ΦΕΚ 2769/2-12-2011/τ.Β΄). 

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είµαστε στην διάθεση σας. 

 

     Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 

 


