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ΘΔΜΑ :«Πξνθήξπμε εθπαηδεπηηθήο  επίζθεςεο  ζηε  Γελεύε–CERN θαη ΟΗΔ» 

 

    Το 4
ο
 Γενικό Λύκειο Σεππών ζαρ ενημεπώνει όηι πποηίθεηαι να διοπγανώζει 

εκπαιδεςηική εκδπομή ζηο CERN και ζηον ΟΗΔ ζηη Γενεύη, Δλβεηία από Σεηάξηε 

30/10/2019 ή Πέκπηε 31/10/2019 κέρξη θαη Γεπηέξα 04/11/2019 ή Σξίηε 05/11/2019. 

    Σηην εκδπομή θα λάβοςν μέπορ 46 μαθηηέρ και μαθήηπιερ ηηρ Α΄ και Β΄ 

ηάξηρ ηος Λςκείος και 4 ζπλνδνί καθηγηηέρ (ζύνολο 50 άηνκα).  

   ηελ πξνζθνξά παξαθαινύκε λα ιεθζνύλ ππόςε ηα εμήο: 

 Αεποποπικά ειζιηήπια (συπίρ αποζκεςέρ) Θεζ/κη –Μιλάνο (30/10 ή 31/10) 

και Μιλάνο –Θεζ/κη (04/11 ή 05/11) καηά πποηίμηζη Ryanair. 

 Μεηακίνηζη με καηάλληλο λευθοπείο για ηιρ διαδπομέρ: από Σέππερ-

αεποδπόμιο «Μακεδονία», Μιλάνο-Γενεύη, Γενεύη –Μιλάνο και αεποδπόμιο 

«Μακεδονία» -Σέππερ. 

 Το λευθοπείο  θα είναι ζηη διάθεζή μαρ καθ’ όλη ηη διάπκεια ηηρ επίζκετηρ 

(ζύμθυνα με ηο ππόγπαμμα)  και θα μεηαθέπει ηιρ αποζκεςέρ ηυν μαθηηών-

καθηγηηών από Σέππερ-Γενεύη και ανηίζηποθα. Οι πποδιαγπαθέρ ηος 

λευθοπείος ππέπει να είναι ηοςλάσιζηον EURO4. 

 Ξενοδοσείο 3 ή 4 αζηέπυν με ημιδιαηποθή (ππυινό και ένα γεύμα) ζηο 

Annecy Γαλλίαρ (ζύνοπα με Δλβεηία),  ζηο κένηπο ηηρ πόληρ (ζε απόζηαζη 

πποζβάζιμη με ηα πόδια από ηο ξενοδοσείο ζηη  λίμνη)  και 4 αζηέπυν με 

ημιδιαηποθή (ππυινό και ένα γεύμα) ζηο Μιλάνο. 

 Έμπειπορ ζςνοδόρ ηος Γπαθείος, γνώζηηρ ηηρ γλώζζαρ και ηηρ πεπιοσήρ  για 

διεςκόλςνζη και αζθάλεια και για ηιρ ξεναγήζειρ ζε Cern και ΟΗΔ. 

 

 Εννοείηαι όηι ηο λεωθοπείο με ηιρ αποζκεςέρ ηων μαθηηών θα ππέπει να 

ξεκινήζει δςο μέπερ πεπίπος ππιν ηην έναπξη ηηρ εκδπομήρ, ώζηε να 

βπίζκεηαι έγκαιπα ζηο Μιλάνο για να παπαλάβει ηοςρ μαθηηέρ  από ηο 

αεποδπόμιο και να επιζηπέψει  ζηιρ Σέππερ  μια πεπίπος μέπα απγόηεπα από 

ηην επιζηποθή ηων μαθηηών. 

 

Α. Το ππόγπαμμα ηηρ εκδπομήρ πεπίπος θα είναι ηο ακόλοςθο ανάλογα με ηιρ 

πηήζειρ:  
Σεηάξηε 30/10 ή Πέκπηε 31/10:Ανασώπηζη από ηο ζσολείο για αεποδπόμιο «Μακεδονία». 

Ανασώπηζη για Μιλάνο.  Άθιξη ζηο Μιλάνο .Υποδοσή από οδηγό και λευθοπείο με ηιρ 

αποζκεςέρ μαθηηών και καθηγηηών ζηο αεποδπόμιο ηος Μιλάνος. Ανασώπηζη οδικά για 

Γενεύη. Άθιξη και εγκαηάζηαζη ζηο ξενοδοσείο-Ππώηη γνυπιμία με ηη πόλη ηηρ Γενεύηρ. 

Γείπνο. 
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Πέκπηε 31/10 ή Παξαζθεπή 01/11: Ππυινό.  Δπίζκετη ζηο κηήπιο ηος Ο.Η.Δ. και ζηον 

Δξπζξό ηαπξό. Αξιοθέαηα ηηρ πεπιοσήρ (Μοςζείο Ποπζελάνηρ ,άγαλμα Γκάνηι)..  

Παξαζθεπή 01/11 ή άββαην 02/11: Ππυινό . Γύπορ ηηρ λίμνηρ Λεμάν, Λσδάλε–Μνπζείν 

Οιπκπηαθώλ  αγώλσλ – Montreux και Βέξλε (νηθία Einstein) . Δπιζηποθή Γείπνο. 

άββαην 02/11 ή Κπξηαθή 03/11:. Γείπνο Ππυινό. Δπίζκετη ζε εκδηλώζειρ, παποςζιάζειρ, 

εκθέζειρ μέζα ζηο σώπο ηος CERN. Ξενάγηζη. Δπίζκετη ζηο Παλεπηζηήκην,  ζηο μνημείο 

θπηζκεςηικήρ μεηαππύθμιζηρ, ζηην όπεπα, ζηην παλιά πόλη ηηρ Γενεύηρ ,ζηο καθεδπικό ναό  

st. Pierre. Γείπνο. 

Κπξηαθή 03/11 ή Γεπηέξα 04/11: Ππυινό. Ανασώπηζη  οδικά για Μιλάνο Ιηαλίαρ. Το 

μεζημέπι ζηο Μιλάνο-πεπιήγηζη, ζηο ιζηοπικό κένηπο, επίζκετη ζηον καθεδπικό ναό- 

μοςζείο  Duomo. Γείπνο, διανςκηέπεςζη. 

Γεπηέξα 04/11 ή Σξίηε 05/11: Ππυινό. Πεπιήγηζη ζηο ιζηοπικό κένηπο ηος Μιλάνος. 

Ανασώπηζη για αεποδπόμιο Μιλάνος. Δπιβίβαζη ζηο αεποπλάνο για Θεζζαλονίκη . Άθιξη 

ζηο ζσολείο, ζηιρ  Σέππερ,  απγά ηο απόγεςμα. 

 

Β.    Οι πποδιαγπαθέρ ηηρ εκδπομήρ είναι: 

•Αζθάλιζη μαθηηών και ζςνοδών. 

            •Αζθάλιζη Δςθύνηρ Γιοπγανυηή. 

            •Υπεύθςνη δήλυζη όηι διαθέηει ειδικό ζήμα λειηοςπγίαρ ηο οποίο βπίζκεηαι  

ζε ιζσύ. 

 •Σςνοδοί 4 ζε μονόκλινα δυμάηια.  

•Μαθηηέρ ζε ηπίκλινα δυμάηια, καηά θύλο.  

•Όλοι οι μαθηηέρ ζε ένα κηήπιο. 

 

Σηη ηιμή δεν πεπιλαμβάνονηαι οι είζοδοι ζε μοςζεία. 

 

Γ. Καηαβνιή ρξεκάησλ. 

Η καηαβολή ηος ζςνολικού ποζού ηυν σπημάηυν θα γίνει ζε 4 δόζειρ. Η 

ππώηη δόζη θα δοθεί με ηην ςπογπαθή ηος ζςμβολαίος (Ποζό 4.500 €). Η δεύηεπη 

δόζη θα δοθεί ηέλορ Σεπηεμβπίος,  με ηο ποζό πεπίπος ηυν 9.000 €. Η ηπίηη δόζη 

(4.500€) λίγερ ημέπερ ππιν ηην εκδπομή  και  ηο ςπόλοιπο ποζό μεηά ηην επιζηποθή. 

 

Γ. Πξνζεζκίεο-Γηαδηθαζία. 

Η πποζθοπά ζαρ θα καηαηεθεί μέσπι ηελ Παξαζθεπή 28/06/2019 και όσι πέπαν ηηρ 

12:00. Οι πποζθοπέρ ππέπει να καηαηίθενηαι ζηο ζσολείο με κλειζηό θάκελο με 

επιζςναπηόμενα ηα απαπαίηηηα δικαιολογηηικά. Η ζςνεδπίαζη ηηρ επιηποπήρ για ηο 

άνοιγμα ηυν πποζθοπών θα γίνει μεηά ηιρ 13.00΄ ηηρ ίδιαρ μέπαρ και θα ζςνηάξει 

ππακηικό ζσεηικό με ηην απόθαζη πος θα πάπει και θα ανακοινώζει ηο αποηέλεζμά 

ηηρ ζηο ππακηοπείο πος θα έσει ηην  πιο ζςμθέποςζα πποζθοπά. 

 

Για  πεπιζζόηεπερ   πληποθοπίερ   επικοινυνήζηε ζηο  ηηλέθυνο  ηος ζσολείος:  

23210 35750 .   

                                                                                              

                                                                                                       Ο Γιεςθςνηήρ    

 

                                                                                                Γημήηπηρ Συηηπιάδηρ    
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