
    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

Ταχ. διεύθυνση : Κ. Καραµανλή 1 

33100  ΑΜΦΙΣΣΑ 

τηλ.  2265028475 

φαξ  2265029115 

 

 

Άµφισσα 

Αρ. Πρωτ. 

 

 

 

 

7/11/2013 

559 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗΣ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΠΟ 9-12-2013 ΜΕΧΡΙ 13-12-2013 
 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: Θεσσαλονίκη 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: 57 µαθητές και 3 συνοδοί. 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
∆ευτέρα 9-12- 2013: Συγκέντρωση στο χώρο του σχολείου και αναχώρηση από Άµφισσα (08:00). 
Κατά τη διάρκεια της διαδροµής θα πραγµατοποιηθούν ενδιάµεσες στάσεις. Επίσκεψη στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο της Βεργίνας. (Αν υπάρξει πρόβληµα λόγω αλλαγής του ωραρίου του 
Μουσείου, η επίσκεψη θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 13-12-2013). Κατόπιν άφιξη στο 
ξενοδοχείο, τακτοποίηση, δείπνο και οµαδική έξοδος. 
Τρίτη 10-12-2013: Πρόγευµα, αναχώρηση από το ξενοδοχείο και επίσκεψη στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο της πόλης, στις εκκλησίες του Αγίου ∆ηµητρίου και Αγίου Γεωργίου (Ροτόντα). Ελεύθερος 
χρόνος – επιστροφή στο ξενοδοχείο – ξεκούραση – δείπνο 19:00 – 21:00 και οµαδική έξοδος. 
Τετάρτη 11-12-2013: Πρόγευµα. Αναχώρηση από το ξενοδοχείο µε προορισµό την πόλη της 
Ξάνθης. Επίσκεψη στις καπναποθήκες, στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης και στο Λαογραφικό 
Μουσείο. Ελεύθερος χρόνος – αναχώρηση στις 16:30 για τη Θεσσαλονίκη, δείπνο 19:00 – 21:00. 
Πέµπτη 12-12-2013: Πρόγευµα. Αναχώρηση από το ξενοδοχείο και επίσκεψη στην παλιά πόλη – 
κάστρα. Περιήγηση κατόπιν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – επιστροφή στο ξενοδοχείο - δείπνο 
19:00 – 21:00 και οµαδική έξοδος. 
Παρασκευή 13-12-2013: Πρόγευµα – προετοιµασία για αναχώρηση από την πόλη της 
Θεσσαλονίκης. Ενδιάµεση στάση στην πόλη του Βόλου – φαγητό – ελεύθερος χρόνος, άφιξη στην 
Άµφισσα στις 22:00. 
 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ: Κλιµατιζόµενο λεωφορείο, ικανής χωρητικότητας, το οποίο θα βρίσκεται στην 
ολική διάθεση των εκδροµέων κατ’ αποκλειστικότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδροµής. 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ: 1.Υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης του διοργανωτή κατά την κείµενη   νοµοθεσία. 
                     2.Πρόσθετη ιατρική ασφάλιση(ατύχηµα ή ασθένεια) για τους µαθητές.  
ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Υπεύθυνη ∆ήλωση για το αν το ειδικό σήµα είναι σε ισχύ. 
∆ΙΑΜΟΝΗ: ∆ιαµονή σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης µε ηµιδιατροφή (πρωινό µπουφέ Αµερικανικού 
τύπου και βραδινό µενού µε δυνατότητα επιλογής) σε ∆ωµάτια: τρίκλινα ή τετράκλινα και 3 µονόκλινα. 
ΤΙΜΗ:  1. Τιµή συνολικά, 2. Τιµή ανά µαθητή, 3. Τιµή για µεταφορά-µετακινήσεις, 4. Τιµή ανά 
κατηγορία Ξενοδοχείου. 
 Οι προσφορές κατατίθενται κλειστές στο ΓΕΛ ΑΜΦΙΣΣΑΣ(Τ.Κ.33100 ΑΜΦΙΣΣΑ τηλ. 
2265028475) ταχυδροµικά ή αυτοπροσώπως τις εργάσιµες µέρες και ώρες µέχρι την Τετάρτη 
13/11/2013. 
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