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ΦΟΡΜΑ ΑΝΑΡΣΗΗ 

Πρόςκληςησ Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ από τα Σαξιδιωτικά Γραφεία 

Εκδρομι  ςτθν Πάτρα - Αρχαία Ολυμπία - Καλάβρυτατων μακθτϊν που ςυμμετζχουν ςτα 

πολιτιςτικά προγράμματα τθσ δθμοςιογραφικισ και τθσ φωτογραφικισ ομάδασ 

 

ΠΡΟ: Ταξιδιωτικά Γραφεία 

Θζμα: Προςφορά για 4ιμερθ εκδρομι. 

Αλεξανδροφπολθ, 14 / 12 /2018 

 

Σασ παρακαλοφμε να μασ χορθγιςετε κλειςτι προςφορά για τθν τετραιμερθ εκδρομι μασ 

ζωσ τθν Παραςκευι 21.12.2018 και ϊρα 10:30ςτο γραφείο του Διευκυντι του ςχολείου. 

 

Σόποσ προοριςμοφ: Πάτρα - Αρχαία Ολυμπία - Καλάβρυτα   

Χρονικό διάςτημα διεξαγωγήσ εκδρομήσ: 14 ζωσ 17Μαρτίου 2019 . 

Αριθμόσ ςυμμετεχόντων μαθητϊν: 49 

Αριθμόσ ςυνοδϊν εκπαιδευτικϊν: Τζςςερισ (4) 



Μεταφορικό Μζςο: Ζνα λεωφορείο καινοφργιο με wifi. 

Κατηγορία καταλφματοσ: Ξενοδοχείο 4 ι 3 αςτζρων (δφναται να κατατεκοφν και κα 

ςυνεκτιμθκοφν διαφορετικζσ προςφορζσ ανά κατθγορία ξενοδοχείου)ςτθν Πάτρα ι ςτθν 

ευρφτερθ περιοχι. Η διαμονι ςτο ξενοδοχείο κα είναι με  θμιδιατροφι (πρωινό και 

βραδινό ςε μπουφζ). Τα δωμάτια κα είναι τρίκλινα ι δίκλινα  για τουσ μακθτζσ (χωρίσ 

ράντςο) και μονόκλινα για τουσ ςυνοδοφσ. Τα δωμάτια των μακθτϊν και των ςυνοδϊν κα 

είναι ςτον ίδιο όροφο. 

Ξεναγόσ:για τθν Αρχαία Ολυμπία (αρχαιολογικόσ χϊροσ και μουςείο). 

Σελική ςυνολική τιμή (ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.) : ΝΑΙ 

Επιβάρυνςη ανά μαθητή: ΝΑΙ 

Τπεφθυνη Δήλωςη εκ μζρουσ του ταξιδιωτικοφ γραφείου για κατοχή του ειδικοφ 

ςήματοσ λειτουργίασ ςε ιςχφ: ΝΑΙ 

Τποχρεωτική Αςφάλιςη Ευθφνησ Διοργανωτή: ΝΑΙ 

Αςφάλεια Ατυχημάτων: ΝΑΙ 

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη: ΝΑΙ 

 

Περίληψη του Προγράμματοσ τησ εκδρομήσ: 

1η ημζρα : Αναχϊρθςθ από Αλεξανδροφπολθ ςτισ 06:00.Στάςθ για φαγθτό ςτο Μζτςοβο. 

Άφιξθ ςτθν  Πάτρα, τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Δείπνο. 

2η ημζρα:Πρωινό. Μετάβαςθ ςτα Καλάβρυτα, όπου κα επιςκεφκοφμε τθ Μονι του 

Μεγάλου Σπθλαίου, τθ Μονι τθσ Αγίασ Λαφρασ, το μουςείο του Ολοκαυτϊματοσ. 

Ελεφκεροσ χρόνοσ για γεφμα. Στθ ςυνζχεια με τον «οδοντωτό» ςιδθρόδρομο μεταβαίνουμε 

ςτο Διακοφτό και ςυνεχίηουμε με το λεωφορείο για Πάτρα. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο και 

δείπνο. Βόλτα ςτο κζντρο τθσ πόλθσ. 

3η ημζρα:Πρωινό. Επίςκεψθ ςτον Αγ. Ανδρζα και ςτο Οινοποιείο  ACHAIACLAUSS. 

Μετάβαςθ ςτθνΑρχαία Ολυμπία, όπου κα επιςκεφκοφμε τον αρχαιολογικό χϊρο και το 

μουςείο. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο και δείπνο. Νυχτερινι ζξοδοσ. 

4η ημζρα: Πρωινό. Αναχϊρθςθ για τθν Αλεξανδροφπολθ. Στάςθ για φαγθτό ςτα Ιωάννινα. 

Άφιξθ ςτθν Αλεξανδροφπολθ περίπου ςτισ 23:00. 


