
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      ΑΓΡΙΝΙΟ,  20-02-2013 

4
Ο
 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ        ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 76/20.02.13 

ΠΑΛΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ  ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ   
ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 30027 ΑΓΡΙΝΙΟ 

 2641059860, 2641056777 (και φαξ)                                                   

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
 

 

Σας πληροφορούμε ότι ομάδα μαθητών της Β΄ τάξης του σχολείου, που υλοποιεί 

περιβαλλοντικό πρόγραμμα, θα πραγματοποιήσει τετραήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στη 

Βουλγαρία (Σόφια) από Τετάρτη,   27-03-2013 έως και Σάββατο, 30-03-2013. Εάν ενδιαφέρεστε 

για την ανάληψή της, παρακαλούμε να προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά (όχι με FAX) στο 

γραφείο του κ. Διευθυντή ( 4
ο
 Λύκειο Αγρινίου, Παλαιά Εθνική Οδός Αγρινίου Αμφιλοχίας, Αγ. 

Κωνσταντίνος) μέχρι και την Δευτέρα, 25-02-2013 και ώρα 10:30 , οπότε και θα συνεδριάσει η 

αρμόδια επιτροπή για την επιλογή τουριστικού γραφείου. 

 

Το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής επίσκεψης είναι το ακόλουθο: 

 

1
η
 ημέρα: Τετάρτη, 27-03-2013 ( Αγρίνιο – Σόφια) 

Ώρα 07:00   Αναχώρηση από Αγρίνιο (4
ο
 Γενικό Λύκειο Αγρινίου) για ελληνοβουλγαρικά 

σύνορα. Διέλευση συνόρων Προμαχώνα. Επίσκεψη στο μοναστήρι Ρίλα. Άφιξη στη Σόφια. 

Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

 

2
η
 ημέρα: Πέμπτη, 28-03-2013 (Σόφια) 

Ώρα 08:00  Πρωινό κι αναχώρηση για επίσκεψη στο βουνό Vitosha. 

Επιστροφή στη Σόφια το μεσημέρι. Ξενάγηση στην πόλη κι επίσκεψη στα εξής μουσεία-

μνημεία: 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 

Μουσείο λαϊκής τέχνης (εθνογραφικό ινστιτούτο) 

Καθεδρικός ναός Alexander Nevski 

Ρωσική εκκλησία Αγίου Νικολάου 

Βυζαντινή εκκλησία Αγίας Σοφίας 

Όπερα και Κοινοβούλιο 

Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

 

3
η
 ημέρα: Παρασκευή, 29-03-2013 (Σόφια-Κοπρίβστιτσα-Σόφια) 

Ώρα 08:00 Πρωινό και αναχώρηση για ημερήσια εκδρομή στο εθνογραφικό χωριό 

Κοπρίβστιτσα. Επιστροφή στη Σόφια το απόγευμα. 

Απόγευμα: ελεύθερος χρόνος και περιήγηση στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της πόλης. 

Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

 

4
η
 ημέρα: Σάββατο, 30-03-2013 ( Σόφια- Σαντάνσκι-Μέλνικ-Αγρίνιο) 

Ώρα 08:00  Πρωινό και αναχώρηση για Σαντάνσκι και Μέλνικ. Διέλευση συνόρων κι επιστροφή 

στο Αγρίνιο με ενδιάμεσες στάσεις. 

 

Στο ταξίδι προβλέπεται να λάβουν μέρος είκοσι εννιά (29) μαθητές και τρεις (3) συνοδοί 

καθηγητές. Στην προσφορά σας να αναφέρεται η συνολική τιμή του ταξιδιού αλλά και η 



επιβάρυνση για κάθε μαθητή ( άρθρο 14 της υπουργικής απόφασης Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. με αριθ. 

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: 

• Τα ξενοδοχεία να είναι τουλάχιστον 4 αστέρων και να βρίσκονται κοντά στο κέντρο της 

πόλης. 

• Τα δωμάτια να είναι τρίκλινα για τους μαθητές και μονόκλινα για τους συνοδούς 

καθηγητές. 

• Το ξενοδοχεία να προσφέρουν πρωινό και ένα γεύμα. 

• Να αναφερθούν με σαφήνεια τα ονόματα των ξενοδοχείων. 

• Η μετακίνησή μας να γίνει με υπερυψωμένο λεωφορείο, ασφαλές και εφοδιασμένο με 

ζώνες ασφαλείας και με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να μας γνωστοποιηθεί το 

έτος πρώτης κυκλοφορίας του. 

• Να συμπεριληφθεί  το κόστος των ξεναγών στη Βουλγαρία. 

• Να αναφερθεί το κόστος εισόδου στα μουσεία που αναφέρονται στο πρόγραμμα.  

 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάληψη της εκπαιδευτικής επίσκεψης αποτελούν τα 

εξής: 

• 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 αριθ. 129287/Γ2/10-11-2011,ΦΕΚ 2769/2-12-2011/τ.Β’). 

• Υπεύθυνη δήλωση για κατοχή ειδικού σήματος λειτουργίας και δικαιώματος 

εξωτερικού τουρισμού. 

• Οι εκδρομείς να συνοδεύονται και από υπεύθυνο του τουριστικού γραφείου. 
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