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Σο Γυμνάςιο – Λ.Σ. Ζθπαρίου κα πραγματοποιιςει τθν Περιβαλλοντικι εκδρομι
τωνμακθτϊν τθσ Γϋ Γυμναςίου του ςχολικοφ ζτουσ 2015-16 ςτο Βόλο τον Απρίλιο
του 2016. Για το ςκοπό αυτό ηθτοφνται από τουσ ενδιαφερόμενουσ ζγγραφεσ –
κλειςτζσ προςφορζσ, οι οποίεσ κα πλθροφν τισ παρακάτω προχποκζςεισ:
1. Η Περιβαλλοντικι εκδρομι των μακθτϊν τθσ Γ Γυμναςίου κα πραγματοποιθκεί
ςτο διάςτθμα από 15/04/2016(απογευματινι αναχϊρθςθ από Κω) ζωσ και
19/4/2016(απογευματινι αναχϊρθςθ από Πειραιά).
2. Σόποσ προοριςμοφ: Βόλοσ (ι Λάριςα)

3. Αριθμόσ μαθητϊν – ςυνοδϊν καθηγητϊν
τθν εκδρομι κα ςυμμετζχουν 56-60 μακθτζσ και 3 ςυνοδοί κακθγθτζσ.
4. Διαμονή - διατροφή:
ε ξενοδοχείο 4*** αςτζρων και με αξιολόγθςθ τουλάχιςτον
7,5/10 ςε ζγκυρεσ ιςτοςελίδεσ αξιολόγθςθσ ξενοδοχειακϊν μονάδων, ςτο
Βόλο ι ςτθ Λάριςα, ςε δωμάτια δίκλινα, τρίκλινα ι τετράκλινα για τουσ μακθτζσ και
μονόκλινα για τουσ ςυνοδοφσ, με πρωινό( κατά προτίμθςθ ςε μπουφζ)
και θμιδιατροφι (δείπνο ),κατά προτίμθςθ ςε μπουφζ. Η παραμονι των μακθτϊν
κα είναι ςτο ίδιο ξενοδοχείο για όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ. Επειδι το ςχολείο
μασ βρίςκεται ςε παραμεκόρια περιοχι, μπορεί θ εκδρομι να ζχει διάρκεια μζχρι
πζντε θμζρεσ.
Ζθτοφνται δφο (2) προςφορζσ : Μία προςφορά με διαμονι ςτθ Λάριςα και μία
προςφορά με διαμονι ςτο Βόλο.
5. Διανυκτερεφςεισ:
Οι διανυκτερεφςεισ ςτοΒόλο ι ςτθ Λάριςα κα είναι τρεισ ςυνολικά (3).
6. Μετακινήςεισ προσ και από Βόλο (ή Λάριςα):
Η προςφορά πρζπει να περιλαμβάνει ςυνδυαςμό ακτοπλοϊκϊν και με λεωφορείο
μετακινιςεων (αναχϊρθςθ με πλοίο υποχρεωτικά και επιςτροφι με πλοίο), με
προβλεπόμενθ άφιξθ ςτθν Ακινα ςε χρόνο όχι μεγαλφτερο των 12 ωρϊν από τθν
αναχϊρθςθ από Κω. Επίςθσ κα πρζπει να περιλαμβάνει τον τρόπο επιςτροφισ ςτθν
Κω, θ οποία πρζπει να γίνει και πάλι με τισ ίδιεσ προδιαγραφζσ.
Η αναχϊρθςθ από Κω κα πρζπει να γίνει οπωςδιποτε με το BLUESTAR 1 ι 2 και
όχι με το ΔΙΑΓΟΡΑ.
7. Μετακινήςεισ ςτισ περιοχζσ επίςκεψησ (θα περιλαμβάνονται ςτην τιμή):
Οι μετακινιςεισ προσ όλουσ τουσ χϊρουσ επίςκεψθσ καιθ επιςτροφι προσ το
ξενοδοχείο κα πρζπει να γίνονται με ποφλμαν, ςφμφωνα με το Πρόγραμμα τθσ
Εκδρομισ, το οποίο ακολουκεί.
Σα ποφλμαν κα πρζπει να είναι ςτθ διάκεςθ των μακθτϊν για όλεσ τισ μετακινιςεισ
τουσ.
Σο κόςτοσ επιςκζψεων ςε Μουςεία, Θζατρα, εκκεςιακοφσ χϊρουσ, χϊρουσ
ψυχαγωγίασ και διαςκζδαςθσ κλπ δεν κα περιλαμβάνεται ςτθν τιμι τθσ
προςφοράσ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗ
Αναχϊρθςθ από Κω για Πειραιά : Παραςκευι (βράδυ) 15/04/2016
οπωςδιποτε με BLUESTAR 1 ι BLUESTAR 2
όχι με το «ΔΙΑΓΟΡΑ»
Επιςτροφι από Πειραιά για Κω : Σρίτθ (βράδυ) 19/04/2016 με BLUESTAR

1η ημζρα : Κωσ - Πειραιάσ - Αγ. Κωνςταντίνοσ - Θερμοπφλεσ - Μετζωρα - Καλαμπάκα Σρίκαλα - Βόλοσ
Άφιξθ ςτο λιμάνι του Πειραιά, επιβίβαςθ ςτο λεωφορείο και αναχϊρθςθ για Καλαμπάκα
και ςτθ ςυνζχεια για Βόλο.
Ενδιάμεςεσ ςτάςεισ : Άγιοσ Κωνςταντίνοσ ι Καμζνα Βοφρλα – για καφζ και ξεκοφραςθ,
Θερμοπφλεσ –άγαλμα Λεωνίδα & Ιαματικζσ πθγζσ, Μετζωρα – επίςκεψθ ςτθν Μονι
Μεγάλου Μετεϊρου ι/και Μονι Βαρλαάμ, Καλαμπάκα – επίςκεψθ ςτο Μουςείο Φυςικισ
Ιςτορίασ & μεςθμεριανό γεφμα, Σρίκαλα – επίςκεψθ ςτο βυηαντινό κάςτρο (πανοραμικι
κζα τθσ πόλθσ αλλά και όλου του κεςςαλικοφ κάμπου) και ςτον ποταμό Λθκαίο που
διαςχίηει τθν πόλθ.
Άφιξθ αργά το απόγευμα ςτο Βόλο, το τρίτο μεγαλφτερο λιμάνι τθσ Ελλάδασ, τακτοποίθςθ
ςτο ξενοδοχείο και ξεκοφραςθ.
Δείπνο εντόσ του ξενοδοχείου. Προαιρετικι ομαδικι βραδινι διαςκζδαςθ. Διανυκτζρευςθ.
2η ημζρα : Βόλοσ - ζςκλο & Διμήνι - Μηλιζσ - Βόλοσ
Πρωινό ςτο ξενοδοχείο, επιβίβαςθ ςτο λεωφορείο και αναχϊρθςθ ςτισ 08.30 για περιιγθςθ
ςτθν πόλθ του Βόλου και ςτθν ευρφτερθ περιοχι.
Επίςκεψθ ςτο Μουςείο Φυςικισ Ιςτορίασ του Βόλου, ςτο νεολικικό οικιςμό του ζςκλου
(ζναν από τουσ ςπουδαιότερουσ νεολικικοφσ οικιςμοφσ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρϊπθσ) και
ςτον Αρχαιολογικό χϊρο του Διμηνίου Μαγνθςίασ.
Επιςτροφι ςτο Βόλο και αναχϊρθςθ για νότιο Πιλιο με προοριςμό τισ Μηλιζσ, κεφαλοχϊρι
τθσ περιοχισ, γεμάτο μθλιζσ, καςτανιζσ και λιόδεντρα, με υπζροχθ κζα προσ τον
Παγαςθτικό κόλπο και το νότιο Πιλιο. Εκεί κα επιςκεφκοφμε τθν ιςτορικι Βιβλιοκικθ με το
ςπάνιο και ςθμαντικό ιςτορικό υλικό που διακζτει, το Λαογραφικό Μουςείο και τθν
εκκλθςία των Παμμεγίςτων Σαξιαρχϊν, χτιςμζνθ ςτα μζςα του 18ου αιϊνα με τζτοιο τρόπο
ϊςτε το εξωτερικό τθσ, χωρίσ καμπαναριό και άλλα ςφμβολα ι δείγματα εκκλθςιαςτικισ
αρχιτεκτονικισ, να μθν προδίδει – εν μζςω τθσ Σουρκοκρατίασ – τον πραγματικό ςκοπό του
κτιρίου.
Μεςθμεριανό γεφμα και ςτισ Μθλιζσ και ςτθ ςυνζχεια επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο για
ξεκοφραςθ.
Σο απόγευμα περιιγθςθ ςτθν πόλθ του Βόλου (Εντομολογικό μουςείο – Πάρκο Αγίου
Κωνςταντίνου – Δθμοτικό Θζατρο Βόλου – Λιμάνι – Ξφλινο ομοίωμα αντίγραφο τθσ μυκικισ
«Αργοφσ»)
Δείπνο ςτο ξενοδοχείο. Προαιρετικι ομαδικι βραδινι διαςκζδαςθ. Διανυκτζρευςθ.

3η ημζρα : Βόλοσ - Πήλιο - Βόλοσ - Λίμνη Κάρλα - Κιλελζρ - Βόλοσ
Πρωινό ςτο ξενοδοχείο, επιβίβαςθ ςτο λεωφορείο και αναχϊρθςθ ςτισ 08.30 για τα
χωριάτου Πθλίου.
Περνϊντασ από τθν Πορταριά, ζνα αξιόλογο παρακεριςτικό κζντρο που βρίςκεται ςε
υψόμετρο 600 μ., φτάνουμε ςτθ γραφικι Μακρινίτςα (διατθρθτζοσ οικιςμόσ), το χωριό με
τα καυμάςια αρχοντικά, δείγματα τθσ Πθλιορείτικθσ αρχιτεκτονικισ, και τουσ
παραδοςιακοφσ φοφρνουσ. Θα επιςκεφκοφμε το Λαογραφικό Μουςείο, τθν Πλατεία του
χωριοφ με τον αιωνόβιο πλάτανο, τθν εκκλθςία του Αγίου Ιωάννθ που χρονολογείται από
το 1272 και κα παρατθριςουμε τα ςθματοδοτθμζνα μονοπάτια.
υνάντθςθ ςτισ 9.30 με τουσ υπεφκυνουσ του ΚΠΕ Μακρινίτςασ και ςτθ ςυνζχεια , 35 εκ των
μακθτϊν κα ςυμμετάςχουν ςτο αντίςτοιχο πρόγραμμα του ΚΠΕ (Ξενάγθςθ, Βιωματικζσ
Δράςεισ κλπ) από 9.30 ζωσ 14.00. Οι υπόλοιποι μακθτζσ με τθ ςυνοδεία εκπαιδευτικοφ κα
παραμείνουν ςτθ Μακρινίτςα και κα αςχολθκοφν με τθ ςυγκζντρωςθ υλικοφ για το
πρόγραμμα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ που υλοποιοφν.
Μεςθμεριανό γεφμα ςτθ Μακρινίτςα και ςτθ ςυνζχεια επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο για
ξεκοφραςθ.
Σο απόγευμα κα επιςκεφκοφμε τθ λίμνη Κάρλα και το ιςτορικό χωριό Κιλελζρ.
Δείπνο ςτο ξενοδοχείο. Προαιρετικι ομαδικι βραδινι διαςκζδαςθ. Διανυκτζρευςθ.

4η ημζρα : Βόλοσ - Πειραιάσ - Κωσ
Πρωινό ςτο ξενοδοχείο, λίγοσ ελεφκεροσ χρόνοσ για ψϊνια.
Επιβίβαςθ ςτο λεωφορείο και αναχϊρθςθ από Βόλο για το ταξίδι τθσ επιςτροφισ (θ ϊρα
εξαρτάται από τθν ϊρα αναχϊρθςθσ του πλοίου).
Κατά τθν ζξοδό μασ από τθν πόλθ του Βόλου, κα κάνουμε μια ςφντομθ επίςκεψθ ςτο
ςιδθροδρομικό ςτακμό (αρχιτεκτονικό αριςτοφργθμα) και ςτο ιδθροδρομικό Μουςείο.
Σο απόγευμα, άφιξθ ςτο λιμάνι του Πειραιά, επιβίβαςθ ςτο πλοίο και αναχϊρθςθ για το
λιμάνι τθσ Κω.

Οι προςφορζσ κα πρζπει να αποςτζλλονται ταχυδρομικά ςτθ διεφκυνςθ:
ΓΤΜΝΑΙΟ –Λ.Σ. ΖΗΠΑΡΙΟΤ
85300 ΚΩ
Σηλ. : 2242069379
υπ’ όψιν κ. Πηλιγκοφ Παναγιϊτη
με τθν ζνδειξθ: Προςφορά για την Περιβαλλοντική Εκδρομή τησ ΓϋΓυμναςίου
Η επιτροπι τθσ εκδρομισ κα ςυνεδριάςει τθν Πζμπτθ 11 Φεβρουαρίου 2016
και ϊρα 13:00 ςτο χϊρο του ςχολείου, οπότε και κα ανοιχκοφν οι προςφορζσ.
Μετά τθν προαναφερόμενθ ϊρα καμία προςφορά δεν κα γίνει δεκτι.
Εναλλακτικά, εφόςον υπάρχει πρόβλθμα, μπορεί να ςταλεί και με email,αποκλειςτικά ςτο διάςτθμα 09:00 – 12:30, το πρωί τθσ Πζμπτθσ11/02/2016.

ημαντικζσ επιςημάνςεισ
1. Σο ταξιδιωτικό πρακτορείο πρζπει να λειτουργεί νόμιμα και να κατζχει ειδικό
ςιμα του ΕΟΣ ςε ιςχφ και αςφαλιςτικι κάλυψθ, όπωσ προβλζπεται από τθ ςχετικι
νομοκεςία που να του επιτρζπει τθ διοργάνωςθ ςχολικϊν εκδρομϊν. Πριν τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κα ηθτθκεί βεβαίωςθ τθσ ΗΑΣΣΑ, αςφάλεια αςτικισ
επαγγελματικισ ευκφνθσ διοργανωτι και κα ελεγχκοφν τα ςχετικά παραςτατικά.
2. Σο παραπάνω πρόγραμμα είναι προτεινόμενο και κα μποροφςαν να προτακοφν
κάποιεσ αλλαγζσ (π.χ. άλλεσ εναλλακτικζσ δραςτθριότθτεσ ι μεταβολι
προγράμματοσ και εναλλαγι θμερϊν, δθλ. να γίνει το πρόγραμμα τθσ μιασ μζρασ
μια άλλθ και αντίςτροφα, ακόμη και πρόταςη για διαφορετικζσ ημερομηνίεσ,
εφόςον το κόςτοσ είναι μικρότερο και διατθροφνται τα βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ
εκδρομισ και ο αρικμόσ θμερϊν διανυκτζρευςθσ).
3. Σθν αντιμετϊπιςθ τθσ περίπτωςθσ που δε κα πραγματοποιθκεί θ εκδρομι ςτισ
οριςκείςεσ θμερομθνίεσ, λόγω ανωτζρασ βίασ και απρόβλεπτων ςυνκθκϊν.
4. Θα πρζπει να υπάρχουν λεωφορεία ςτθ διάκεςθ των μακθτϊν και ςυνοδϊν για
τισ προγραμματιςμζνεσ διαδρομζσ, όπωσ περιγράφονται ςτο πρόγραμμα
(μεταφορά από και προσ τα αεροδρόμια, μετακινιςεισ από και προσ τισ όποιεσ
δραςτθριότθτεσ). Σα λεωφορεία να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που απαιτοφνται
από το Τπουργείο Παιδείασ και να υπάρχει ςτθ διάκεςθ του αρχθγοφ τθσ εκδρομισ
φάκελοσ με όλα τα απαραίτθτα ζγγραφα (ενδεικτικά επαγγελματικι άδεια
οδιγθςθσ του οδθγοφ, άδεια κυκλοφορίασ, γιατθν Ελλάδα πιςτοποιθτικό για ΚΣΕΟ,
ζγγραφα καταλλθλότθτασ οχιματοσ, ελαςτικά ςε καλι κατάςταςθ, πλιρωσ
κλιματιηόμενα, κλπ.). Σα λεωφορεία να είναι διακζςιμα για τθ μεταφορά των
μακθτϊν ςε όλεσ τισ μετακινιςεισ τουσ.
5. Θα πρζπει να υπάρχει ζνασ ςυνοδόσ γραφείου ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ.
6. Θα πρζπει να υπάρχουν ξεναγοί όπου είναι απαραίτθτο.
7. Αςφάλιςθ επαγγελματικισ ευκφνθσ διοργανωτι και προςωπικοφ ατυχιματοσ –
αςκζνειασ.
8. Σθν κάλυψθ του κόςτουσ και των ςυνοδϊν κακθγθτϊν με δωρεάν ςυμμετοχζσ για
αυτοφσ.
9. Να παρουςιαςτεί τελικι τιμι ανά μακθτι ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των
προβλεπόμενων φόρων.
10. Η αποπλθρωμι του ποςοφ που κα ςυμφωνθκεί κα γίνει ςε δόςεισ, θ τελευταία
από τισ οποίεσ κα ανζρχεται ςτο 5% του ςυνολικοφ ποςοφ και κα εξοφλθκεί μετά
τθν επιςτροφι των μακθτϊν ςτθν Κω.

Η υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κα πραγματοποιθκεί 15 περίπου μζρεσ μετά τθν
επικφρωςθ του διαγωνιςμοφ.
Ενθμερϊνουμε τουσ ενδιαφερόμενουσ ότι, ςε περίπτωςθ μεγάλου κόςτουσ τθσ
εκδρομισ , ενδζχεται θ εκδρομι να μθν πραγματοποιθκεί.

Η Επιτροπή
ΠθλιγκόσΠαναγιϊτθσ , διευκυντισ
Μαντά Ακαναςία , υποδιευκφντρια
Σηϊγα Βαρβάρα , μζλοσ υλλόγου Διδαςκόντων
Διακαναςτάςθσ Νικόλαοσ, εκπρόςωποσ υλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων
Ξενίκασ Αντϊνιοσ , μζλοσ Δεκαπενταμελοφσ Μακθτικοφ υμβουλίου
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