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 ΓΤΜΝΑΗΟ ΟΡΔΣΗΑΓΑ 

ΠΑΡ. ΜΟΤΡΟΤΕΖ 2, 68200 ΟΡΔΣΗΑΓΑ 

Σηλ.-Fax : 25520 24267 

Πληποθοπίερ: κορ Σζελεμπόνηρ Αναζηάζιορ, Γιεςθςνηήρ 

 

Δκδπομή ηων μαθηηών ηηρ Β΄ Σάξηρ 
 

ΠΡΟ: Σαξιδιυηικά Γπαθεία  

ΟΡΔΣΗΑΓΑ, 18/10/2018 

 

Θέμα: Πποζθοπά για 4ήμεπη εκδπομή. 

 

αο παξαθαινύκε λα καο ρνξεγήζεηε θιεηζηή πξνζθνξά γηα ηελ 4ήκεξε
 
εθδξνκή καο έσο  ηελ Πέκπηε 

25/10/2018 θαη ώξα 13:00  ζην γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. 

 

Σόπορ πποοπιζμού:     ΑΘΗΝΑ 

 

Υπονικό διάζηημα διεξαγυγήρ εκδπομήρ:     24/11/2018 έσο 27/11/2018 

 

Απιθμόρ ζςμμεηεσόνηυν μαθηηών:   ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣE (45) 

 

Απιθμόρ ζςνοδών εκπαιδεςηικών:   ΣΔΔΡΙ  (4) 

 

Μεηαθοπικό Μέζο: Έλα  ιεσθνξείν γηα ηελ κεηαθνξά θαη ηηο επηζθέςεηο ησλ καζεηώλ 

 

Καηηγοπία καηαλύμαηορ: Σνπιάρηζηνλ Σξηώλ Αζηέξσλ μελνδνρείν. Γίθιηλα θαη ηξίθιηλα δσκάηηα γηα ηνπο 

καζεηέο θαη κνλόθιηλα δσκάηηα γηα ηνπο ζπλνδνύο, (ζηνλ ίδην όξνθν θαηά ην δπλαηόλ). 

 

Πεπίλητη ηος Ππογπάμμαηορ ηηρ εκδπομήρ:  Δπίζθεςε ζην Μνπζείν Αξραίαο Διιεληθήο Σερλνινγίαο 

(Πηλδάξνπ 6). Δπίζθεςε ζην Μνπζείν Διιεληθνύ Απηνθηλήηνπ, (Ινπιηαλνύ θαη 3
εο

 επηεκβξίνπ). Δπίζθεςε 

ζην Μνλαζηεξάθη, ην νύλην θαη ζην Ίδξπκα ηαύξνο Νηάξρνο (Γέιηα Φαιήξνπ).  Δπίζθεςε ζηνλ 

αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Αθξόπνιεο θαη ην Μνπζείν ηεο Αθξόπνιεο, (κε μελαγό θαη γηα ηνπο δύν ρώξνπο).  

Δπίζθεςε ζην Mall θαη Δπίζθεςε ζηελ Βνπιή ησλ Διιήλσλ.  

 

Σελική ζςνολική ηιμή (ζςμπεπιλαμβανομένος Φ.Π.Α):   Να δνζνύλ δύν πξνζθνξέο  πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ 

α) ηελ κεηαθνξά, δηακνλή κε πξσηλό, ηελ ακνηβή ηνπ μελαγνύ θαη ηελ ππεξεζία αζθαιείαο (έλαο security αλά 

όξνθν, από 00:00 έσο 06:00). β) ηελ κεηαθνξά, δηακνλή κε εκηδηαηξνθή (πξσηλό θαη δείπλν) ηελ ακνηβή ηνπ 

μελαγνύ θαη ηελ ππεξεζία αζθαιείαο (έλαο security αλά όξνθν, από 00:00 έσο 06:00) 

 

Δπιβάπςνζη ανά μαθηηή: Σν ζπλνιηθό πνζό επηκεξηζκέλν αλά καζεηή. 

  

Τπεύθςνη Γήλυζη εκ μέποςρ ηος ηαξιδιυηικού γπαθείος για καηοσή ηος ειδικού ζήμαηορ λειηοςπγίαρ ζε 

ιζσύ:      ΝΑΙ 

 

Τποσπευηική Αζθάλιζη Δςθύνηρ Γιοπγανυηή:  Αηνκηθή ηαμηδησηηθή αζθάιηζε κε θαιύςεηο δσήο, 

αηπρήκαηνο θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθώλ εμόδσλ. Αζθάιηζε κε θάιπςε αζηηθήο επζύλεο. Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα 

θαηαηεζνύλ ζε θιεηζηό θάθειν κε επηζπλαπηόκελα ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζε πξσηόηππε κνξθή, θαη 

όρη κε ηειενκνηνηππία ή κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζην γξαθείν ηνπ δηεπζπληή ηνπ 3
νπ

 Γπκλαζίνπ κέρξη 

ηελ Πέκπηε 25/10/2018 θαη ώξα 13:00. 

 

 

 

 

 

 



Αναλςηικό Ππόγπαμμα ηηρ εκδπομήρ 

 

ΑΒΒΑΣΟ 24/11 

07:00             Αλαρώξεζε από ηελ πιαηεία Οξεζηηάδαο 

20:00             Άθημε ζην μελνδνρείν ζηελ Αζήλα 

 

ΚΤΡΙΑΚΗ 25/11 

09:00-10:00  Δπίζθεςε ζην Μνπζείν Αξραίαο Διιεληθήο Σερλνινγίαο 

11:00-13:00  Δπίζθεςε ζην Μνπζείν Διιεληθνύ Απηνθηλήηνπ 

13:00-15:00  Πεξίπαηνο θαη πξόρεηξν θαγεηό ζην Μνλαζηεξάθη 

15:00-18:00  Δπίζθεςε ζηνλ Ναό ηνπ Πνζεηδώλνο ζην νύλην 

19:00-20:00  Δπίζθεςε ζην Ίδξπκα «ηαύξνο Νηάξρνο» 

20:30            Γείπλν  

 

ΓΔΤΣΔΡΑ 26/11 

09:30-11:00  Δπίζθεςε ζηελ Αθξόπνιε 

11:30-13:30  Δπίζθεςε ζην Μνπζείν ηεο Αθξόπνιεο 

14:00-17:30  Δπίζθεςε θαη θαγεηό ζην “The Mall” 

19:00-21:00  Δπίζθεςε ζηε Βνπιή 

21:30            Γείπλν 

 

ΣΡΙΣΗ 27/11 

08:00              Αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν 

22:00              Άθημε ζηελ Οξεζηηάδα 
 

                                                                                                                              Ο Γηεπζπληήο 

                                                                                                                        Σζειεκπόλεο Αλαζηάζηνο  


