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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών από Ταξιδιωτικά Γραφεία για 

την τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη με δυο (2) διανυκτερεύσεις μαθητών της  Γ΄ τάξης του 2
ου

 

Γυμνασίου Λαμίας στο Ναύπλιο» 

 

Το 2
ο
 Γυμνάσιο Λαμίας δέχεται Οικονομικές προσφορές από Ταξιδιωτικά Γραφεία για την τριήμερη 

με δύο (2) διανυκτερεύσεις εκπαιδευτική επίσκεψη των μαθητών της Γ΄ τάξης του σχολείου µας που 

συµµετέχουν στο πρόγραµµα Αγωγής Υγείας «Το αυτοκίνητο στη ζωή µας», που έχει προγραμματιστεί για 

την  Πέμπτη, 27-3-2014, Παρασκευή 28-3-2014 και Σάββατο 29-3-2014 με προορισμό το Ναύπλιο.    

 

1
η
 ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ 27-3-2014  

08.00: Αναχώρηση από το σχολείο 

12.30: Άφιξη στον Ναό της Ζωοδόχου Πηγής Κεφαλαρίου Άργους (Παναγία η Κεφαλαριώτισσα) µετά 

από δυο µικρές στάσεις. Θα γίνει η επίσκεψη στο γραφικό ναό του 17
ου

 αι. που βρίσκεται στις πηγές του 

Ερασίνου και   θα επισκευθούµε την Πυραµίδα του Ελληνικού.  

14.00: Άφιξη στο Ναύπλιο και εγκατάσταση στο ξενοδοχείο.  

15.30: Πρόχειρο φαγητό  

17.00: Επίσκεψη στο Μουσείο Αυτοκίνησης Ναυπλίας.  

18.30: Περίπατος από την Ακροναυπλία στην Παλιά Πόλη του Ναυπλίου  (διάρκεια : 90΄) 

20:00: ∆είπνο - περίπατος -Επιστροφή στο ξενοδοχείο  

 

2
η
 ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  28-3-2014 

09.00: Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ναυπλίου  

10.00: Αναχώρηση για το θέατρο της Επιδαύρου, διέλευση από το µνηµείο του «Λέοντος των Βαυαρών»   

10.30:  Άφιξη, ξενάγηση στο Θέατρο της Επιδαύρου και το Μουσείο της  

12.00: Αναχώρηση για Γαλατά  

14.00: Άφιξη στον Πόρο (παραµονή 2.30΄ ωρών: περιήγηση στο λιµάνι, στο ναύσταθµο του Ελληνικού 

Ναυτικού, στα γραφικά κάτασπρα σοκάκια, στα νεοκλασικά σπίτια, καλντερίµια, γραφικά Εκκλησάκια 

και πρόχειρο φαγητό)     

17.00: Αναχώρηση για Ναύπλιο µε µικρή στάση.  

19.00: Επιστροφή στο Ναύπλιο –ξεκούραση  

20.30: ∆είπνο –περίπατος - Επιστροφή στο ξενοδοχείο  

 

3
η
 ηµέρα ΣΑΒΒΑΤΟ  29-3-2014 

09.00: Επίσκεψη στο Πολεµικό Μουσείο του Ναυπλίου και στην Εθνική Πινακοθήκη του Ναυπλίου 

(παράρτηµα της Εθνικής Πινακοθήκης-Μουσείου Αλέξανδρου Σούτσου). 

11.30: Αναχώρηση από Ναύπλιο 

12.00: Άφιξη στις Μυκήνες (περιήγηση στον Αρχαιολογικό χώρο, επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο, 

στον Τάφο του Ατρέα)   

14.00: Αναχώρηση από Μυκήνες 

14.30: Στάση στον Ισθµό της Κορίνθου (και δεύτερη ενδιάµεση στάση) 

20.00: Άφιξη στη Λαµία (2
ο
 Γυµνάσιο Λαµίας). 



 

Συμμετέχουν 21 μαθητές και 2 συνοδοί καθηγητές. Το μεταφορικό μέσο θα είναι ένα (1) λεωφορείο. 

Ημερομηνία αναχώρησης η 27
η
 Μαρτίου και επιστροφής η 29

η
 Μαρτίου 2014.   

Τα ενδιαφερόμενα Ταξιδιωτικά Γραφεία πρέπει να καταθέσουν στο σχολείο:   

1. Ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή,  

2. Πρόσθετη ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας,  

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 ότι διαθέτει ειδικό σήµα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ,  

4. Αποδεικτικά στοιχεία ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 ότι το όχηµα που θα χρησιµοποιηθεί στην 

εκπαιδευτική επίσκεψη έχει περάσει επιτυχώς από τους ελέγχους του ΚΤΕΟ στις προκαθορισµένες 

ηµεροµηνίες, διαθέτει δελτίο καταλληλότητας, ζώνες ασφαλείας και ότι θα είναι καθαρό τις ηµέρες της 

εκπαιδευτικής επίσκεψης.  

Η επίσκεψη στο Πόρο θα γίνει χωρίς τη µετάβαση του λεωφορείου, το οποίο θα παραµείνει στο Γαλατά. 

ΚΑΤΑΛΥΜΑ: Μέχρι δύο προσφορές για ξενοδοχείο 2 ή 3 αστέρων στην πόλη του Ναυπλίου. 

Τα παραπάνω στοιχεία και η οικονοµική προσφορά µε το συνολικό κόστος της εκδροµής, 

περιλαµβανοµένου ΦΠΑ και µε το κόστος ανά µαθητή, πρέπει να παραδοθεί σε κλειστό φάκελο στο 2
ο
 

Γυµνάσιο Λαµίας (Παπαβασιλείου 4 – Λαµία – 35100) ταχυδροµικώς ή αυτοπροσώπως το αργότερο µέχρι 

∆ευτέρα 10-3-2014 και ώρα 13.30΄.  

  

                                                                               Ο Διευθυντής 

 

 Παναγιώτης Τζανετάκης  

 

 


