
                                       
                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                           ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  
                       ΕΡΕΥΝΑΣ &  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                        Ροδολίβος,  24  / 6 /2019         

     ΠΕΡΙΦ. ΔΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠΣΗΣ  ΚΕΝΤΡ.  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ      Αρ. πρωτ.:    212   
                        ΔΝΣΗ  ΔΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΣΗΣ  ΣΕΡΡΩΝ                                 
                            ΓENIKO ΛΥΚΕΙΟ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ                                     
                                   -----------                                           Προς: ΔΔΕ Σερρών 
Ταχ. Δνση:           Ροδολίβος,  620 41                                                       
Email:                   mail@lyk-rodol.ser.sch.gr                                  
Πληροφορίες:     Καπετάνος Γεώργιος 
Τηλέφωνο:           23240 71429                                                          
FAX:                      23240 71409           
 

                                                                             
ΘΕΜΑ :«Προκήρυξη 5ήμερης εκπαιδευτικής  επίσκεψης  στη  

Γενεύη–CERN και ΟΗΕ» 

 

 (Μετά από επικοινωνία με πρακτορεία για την εκπαιδευτική 

μετακίνηση δίνεται: 

 μεγαλύτερη άνεση στο χρονικό περιθώριο κατά μία ημέρα 

νωρίτερα. 

 δυνατότητα τριών (3) διανυκτερεύσεων στο Annecy Γαλλίας 

και μίας (1) διανυκτέρευσης στο Μιλάνο και  

 περιορισμός της κατηγορίας του ξενοδοχείου μόνο σε τριών 

(3)*). 

(Το κριτήριο βέβαια πάντα παραμένει η πλέον συμφέρουσα τιμή με βάση τα 

αναφερόμενα στην προκήρυξη). 

 

        Το Γενικό Λύκειο Ροδολίβους σε συνεργασία με το Γυμνάσιο Πρώτης σας 

ενημερώνει ότι προτίθεται να διοργανώσει πενθήμερη (5ήμερη) 

εκπαιδευτική εκδρομή στο CERN και στον ΟΗΕ στη Γενεύη, Ελβετίας από 

Τετάρτη 08-01–2020 μέχρι και Κυριακή 12–01–2020 ή από Πέμπτη 

09-01-2020 μέχρι και Δευτέρα 13-01-2020.             

        Στην εκδρομή θα λάβουν μέρος 26 μαθητές και μαθήτριες της Α΄ και Β΄ 

τάξης του Λυκείου καθώς και 13 μαθητές και μαθήτριες της Β΄ και Γ΄ τάξης 

του Γυμνασίου Πρώτης  και 4 συνοδοί καθηγητές. 

Σύνολο 39 μαθητές και 4 συνοδοί.  
Στην προσφορά παρακαλούμε να ληφθούν υπ’ όψιν τα εξής: 

 Αεροπορικά εισιτήρια Θεσ/νίκη –Μιλάνο (8 ή 9/1/2020) και Μιλάνο –

Θεσ/νίκη (12ή 13 /1) κατά προτίμηση Ryanair χωρίς να είναι αυτό 

δεσμευτικό. 



 Μετακίνηση με κατάλληλο λεωφορείο για τις διαδρομές: από 

Ροδολίβος - αεροδρόμιο «Μακεδονία», Μιλάνο - Γενεύη, Γενεύη –

Μιλάνο και αεροδρόμιο «Μακεδονία» -Ροδολίβος. 

 Το λεωφορείο  θα είναι στη διάθεσή μας καθ’ όλη τη διάρκεια της 

επίσκεψης (σύμφωνα με το πρόγραμμα).  Οι προδιαγραφές του 

λεωφορείου πρέπει να είναι τουλάχιστον EURO4. 

 Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3 αστέρων με 

ημιδιατροφή (πρωινό τύπου μπουφέ και δείπνο  στο ξενοδοχείο) στο 

Annecy Γαλλίας (σύνορα με Ελβετία),  στο κέντρο της πόλης και σε 

απόσταση προσβάσιμη με τα πόδια από το ξενοδοχείο στη  λίμνη. Στην 

προσφορά του πρακτορείου δίνεται η δυνατότητα επιλογής τριών 

διανυκτερεύσεων στο Annecy Γαλλίας και μίας (1) 

διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο 3 αστέρων στο Μιλάνο πάντα με 

ημιδιατροφή (δείπνο) στο ξενοδοχείο. 

 Έμπειρος συνοδός του Γραφείου, γνώστης της γλώσσας και της 

περιοχής  για διευκόλυνση και ασφάλεια για τις ξεναγήσεις σε Cern και 

ΟΗΕ και οπουδήποτε χρειαστεί. 

 

 

Α. Το πρόγραμμα της εκδρομής περίπου θα είναι: 

1η ημέρα:  Αναχώρηση από το σχολείο για αεροδρόμιο «Μακεδονία». Πτήση 

για Μιλάνο.  Άφιξη στο Μιλάνο.  Αναχώρηση οδικά για Γενεύη.  Άφιξη και 

εγκατάσταση στο ξενοδοχείο στο Annecy Γαλλίας (σύνορα με Ελβετία). 

Πρώτη γνωριμία με τη πόλη. Δείπνο. 

2η ημέρα:  Πρωινό. Γύρος της λίμνης Λεμάν, Λωζάνη – Μουσείο 

Ολυμπιακών  αγώνων – Montreux και Βέρνη (οικία Einstein). 

Επιστροφή Δείπνο 

3η ημέρα:  Πρωινό.  Επίσκεψη στο κτήριο του Ο.Η.Ε. και στον Ερυθρό 

Σταυρό. Αξιοθέατα της περιοχής (Μουσείο Πορσελάνης, άγαλμα Γκάντι). 

Δείπνο. 

4η ημέρα:  Πρωινό. Επίσκεψη σε εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, εκθέσεις μέσα 

στο χώρο του CERN. Ξενάγηση. Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο,  στο μνημείο 

θρησκευτικής μεταρρύθμισης, στην όπερα, στην παλιά πόλη της Γενεύης, στο 

καθεδρικό ναό  st. Pierre. Αναχώρηση οδικά για Μιλάνο Ιταλίας ή 

διανυκτέρευση στο Annecy. 

5η ημέρα:  Πρωινό. Περιήγηση, στο ιστορικό κέντρο του Μιλάνου, επίσκεψη 

στον καθεδρικό ναό - μουσείο  Duomo. Αναχώρηση για αεροδρόμιο Μιλάνου. 

Επιβίβαση στο αεροπλάνο για Θεσσαλονίκη. Άφιξη στο  Ροδολίβος.   

 

Β.    Οι προδιαγραφές της εκδρομής είναι: 

• Ιατροφαρμακευτική Ασφάλιση μαθητών και συνοδών. 

            • Ασφάλιση Αστικής και Επαγγελματικής Ευθύνης Διοργανωτή. 

              Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας και αρ. συμβολαίου 

            • Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας το οποίο   



              βρίσκεται σε ισχύ. 

 • Συνοδοί 4 σε μονόκλινα δωμάτια.  

• Μαθητές σε τρίκλινα δωμάτια, κατά φύλο.  

• Όλοι οι μαθητές σε ένα ξενοδοχείο. 

• Όνομα αεροπορικής  εταιρείας. Ώρα αναχώρησης και άφιξης και εάν 

η πτήση είναι γραμμής ή charter. 

• Οι φόροι ξενοδοχείων να συμπεριλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς. 

• Η  αποζημίωση μεταφοράς  αποσκευών με την αεροπορική εταιρεία 

επιβαρύνει τους μαθητές.   

 

Στη τιμή δεν θα περιλαμβάνονται οι είσοδοι σε μουσεία, εκδηλώσεις 

και λοιπούς χώρους επίσκεψης. 

 

         Γ. Καταβολή χρημάτων 

         Η καταβολή του συνολικού ποσού των χρημάτων θα γίνει σε 4 δόσεις. Η 

πρώτη δόση θα δοθεί με την υπογραφή του συμβολαίου Η δεύτερη δόση θα 

δοθεί τέλος Οκτωβρίου. Η τρίτη δόση τέλος Δεκεμβρίου και  το υπόλοιπο 

ποσό μετά την επιστροφή. 

 

        Δ. Προθεσμίες 

        Οι προσφορές  θα κατατεθούν μέχρι ώρα 12:00  την Πέμπτη 4 Ιουλίου 

2019.  Οι προσφορές πρέπει να κατατίθενται στο σχολείο σε κλειστό φάκελο 

με επισυναπτόμενα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η συνεδρίαση της 

επιτροπής επιλογής του πρακτορείου θα πραγματοποιηθεί, μετά ώρα 13.00 

της ίδιας μέρας και θα συντάξει πρακτικό σχετικό με την απόφαση που θα 

πάρει και θα ανακοινώσει το αποτέλεσμά της στο σύνολο των πρακτορείων 

που έχουν υποβάλει προσφορά. 

 

Για  περισσότερες   πληροφορίες   επικοινωνήστε: 

τηλέφωνο του σχολείου 2324071429,  

Διευθυντής Ναλμπάντης Ι., 6971815683 

εκπαιδευτικός συνοδός Καπετάνος Γ. 6936740773. 

 

                                                                                                             Ο Διευθυντής    

 

Ναλμπάντης Ιωάννης 




