
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗΣ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ ΤΗΣ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΡΑΒΙΑΣ  

ΑΠΟ 27-03-2014 ΜΕΧΡΙ 30-03-2014 
 
 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:   Ιωάννινα  
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:    

1ηµέρα:    Πέµπτη    27/03/2014 – 06:00 αναχώρηση από τη Γραβιά.  
09:00 στάση στην πόλη της  Καλαµπάκας. 
10:00 αναχώρηση από την πόλη της Καλαµπάκας.   
11:30 άφιξη στο Μέτσοβο επίσκεψη στο µουσείο του «Τοσίτσα - Αβέρωφ».   
12:30 φαγητό – καφές . 
14:00 αναχώρηση για την πόλη των Ιωαννίνων άφιξη στο ξενοδοχείο 

τακτοποίηση στα δωµάτια ξεκούραση.   
18:00 ελεύθερος χρόνος. 
20:30 έξοδος για φαγητό και βόλτα στο κέντρο της πόλης. 
 

2ηµέρα: Παρασκευή 28/03/2014 – 08:00 πρωινό γεύµα στο ξενοδοχείο.  
09:00 αναχώρηση για το  «µουσείο ελληνικής ιστορίας, κέρινων οµοιωµάτων, 

Παύλος Βρέλλης».  
11:00 αναχώρηση για το «σπήλαιο Ανεµότρυπα» στα Παράµαντα Ιωαννίνων.  
16:00 επιστροφή στην πόλη των Ιωαννίνων φαγητό και ξεκούραση.  
20:30 έξοδος για βραδινή διασκέδαση στη πόλη των Ιωαννίνων. 

 

3ηµέρα:   Σάββατο  29/03/2014  – 09:00 πρωινό γεύµα στο ξενοδοχείο  
10:00 αναχώρηση για το «σπήλαιο Περάµατος» ξενάγηση και επιστροφή στα 

Ιωάννινα για φαγητό.  
16:00 αναχώρηση και επίσκεψη στο «νησί της λίµνης των Ιωαννίνων». 
19:00 επιστροφή στο ξενοδοχείο.  
21:00 βραδινή έξοδος και διασκέδαση σε ταβέρνα µε φαγητό. 

 

4ηµέρα:   Κυριακή  30/03/2014  – 09:00 πρωινό γεύµα στο ξενοδοχείο. 
10:30 αναχώρηση για την επιστροφή. 
13:30 άφιξη στη πόλη των Τρικάλων φαγητό – καφές. 
16:00 αναχώρηση από Τρίκαλα.  
18:00 στάση στη πόλη της Λαµίας. 
20:00 αναχώρηση για την Γραβιά.  
21:00 άφιξη στη Γραβιά.   

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: 24 µαθητές και 3 συνοδοί εκπαιδευτικοί. 
 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ: Κλιµατιζόµενο λεωφορείο ικανής χωρητικότητας, το οποίο θα βρίσκεται στην ολική 

διάθεση των εκδροµέων καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδροµής κατ’ αποκλειστικότητα.  
 
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 ξενοδοχείo 3 αστέρων στην πόλη των Ιωαννίνων ( 3 διανυκτερεύσεις µε Πρωινό) σε  

δίκλινα δωµάτια για τους µαθητές και µονόκλινα για τους συνοδούς εκπαιδευτικούς. 
 
ΤΙΜΗ:   1. Τιµή συνολικά. 
 2. Τιµή ανά µαθητή. 
 
Οι προσφορές να βρίσκονται κλειστές στο ΓΕΛ Γραβιάς ( Τ.Κ.33057 Γραβιά τηλ. 2265091738) 
ταχυδροµικά ή αυτοπροσώπως τις εργάσιµες µέρες και ώρες µέχρι την Τρίτη 04/03/2014. Οι 
προσφορές θα ανοιχτούν την Τετάρτη05/03/2014 παρουσία όσων από τους ενδιαφεροµένους 
επιθυµούν στις 11:20. 
                                                                                                  Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
 
 
                                                                                           ΤΣΙΜΟΥΡΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 


