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(2ηΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ) 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ- ΜΥΚΗΝΕΣ-ΝΑΥΠΛΙΟ 

1. α) ΣΧΟΛΕΙΟ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ 

    β) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 2323031286 

    γ) ΦΑΞ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 2323032462 

    δ) EMAIL ΣΧΟΛΕΙΟΥ: mail@gym-n-petrits.ser.sch.gr 

2. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ –ΜΥΚΗΝΕΣ-ΝΑΥΠΛΙΟ 

3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ: 4  ΗΜΕΡΕΣ(3 διανυκτερεύσεις στην Αθήνα) 

4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 
07-05-2020 έως 10-05-2020  

 

5. α) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ   

    ΜΑΘΗΤΩΝ: 

17 µαθητές/τριες του Γ/σίου Νέου Πετριτσίου  

5 τρίκλινα & 1 δίκλινο για τους µαθητές 

    β) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ    

    ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 
2 ( δύο µονόκλινα για τους καθηγητές) 

6. α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟΥ: 4* Αστέρων 

    β) ΠΕΡΙΟΧΗ (ΚΕΝΤΡΟ ή ΟΧΙ): ΠΕΡΙΟΧΗ  ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ  

7. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ: 

Λεωφορείο το οποίο θα είναι στη διάθεσή µας για 

οποιαδήποτε µετακίνηση σ΄ όλη τη διάρκεια της 

εκδροµής τις πρωινές και απογευµατινές- 

βραδινές ώρες σύµφωνα µε το πρόγραµµα της 

εκδροµής. 

8. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
2
ος

 Οδηγός (Από την ώρα αναχώρησης έως και 

την ώρα επιστροφής) 

9. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ   

    ∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΗ: 

ΝΑΙ (Υποχρεωτικό) .Υπεύθυνη δήλωση ότι 

διαθέτει ειδικό σήµα λειτουργίας το οποίο 

βρίσκεται σε ισχύ. Όνοµα Ασφαλιστικής 

Εταιρείας και Αριθµός Συµβολαίου. 

10. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: 
ΝΑΙ Να καλύπτονται τα έξοδα σε περίπτωση 

ατυχήµατος. 

11. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    

      ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ   

      ΣΧΟΛΕΙΟ: 

09-01-2020 (10:00 π.µ.) Αποστολή σε κλειστό 

φάκελο στο σχολείο 

12. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ    

      (ΝΑΙ ή ΟΧΙ): 

ΝΑΙ Ξεναγός για Μουσείο Ακρόπολης  

Πρωινό  

Τρόπος πληρωµής: Το1/3 του ποσού µε την υπογραφή του ιδιωτικού συµφωνητικού. Το άλλο 

1/3 του ποσού µια εβδοµάδα πριν την αναχώρηση και το τελευταίο 1/3 του ποσού αµέσως 



µετά την επιστροφή. Ως ρήτρα µη τήρησης οποιουδήποτε όρου του συµβολαίου ορίζεται η 

τελευταία δόση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Σας επισυνάπτουµε ενδεικτικό πρόγραµµα της εκδροµής 

 

1
η
 µέρα, Πέµπτη 14 Μαΐου 2020: 

  

Στις 8:00 π.µ. περίπου, αναχώρηση από τον χώρο του σχολείου του Γυµνασίου 

Νέου Πετριτσίου. Άφιξη στην Αθήνα µε ενδιάµεσες στάσεις κατά τη διαδροµή και 

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Στις 20:00 µ.µ. επίσκεψη στο Allou Fan Park βραδινό 

φαγητό κι επιστροφή στο ξενοδοχείο για κατάκλιση. 

 

2η µέρα, Παρασκευή 15 Μαΐου 2020:  
 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αµέσως µετά αναχώρηση για ηµερήσια επίσκεψη 

στις Μυκήνες και στο Ναύπλιο. Επιστροφή στην Αθήνα γύρω στις 19.30µ.µ. και στο 

ξενοδοχείο για ξεκούραση. Βραδινό φαγητό και διασκέδαση σε κάποια µουσική 

ταβέρνα στις 22.00µ.µ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για κατάκλιση. 

 

3η µέρα, Σάββατο 16 Μαΐου 2020:  

 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αµέσως µετά αναχώρηση για επίσκεψη στις 09:00 

π.µ. στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης και στον χώρο της Ακρόπολης, περιήγηση 

στην αρχαία αγορά, το Θησείο και το Μοναστηράκι (όπου θα υπάρχει ελεύθερος 

χρόνος). Φαγητό στο εκπτωτικό χωριό στα Σπάτα. Στις 16.30µ.µ. επίσκεψη στο 

Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, παρακολούθηση του θεάµατος µε τα δελφίνια κι 

επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση περίπου στις 19:30 µ.µ... Στις 21:00 µ.µ. 

παρακολούθηση µιας Θεατρικής Παράστασης και επιστροφή στο ξενοδοχείο για 

κατάκλιση. 

 

4η µέρα, Κυριακή 17 Μαΐου 2020:  

 

Πρωινό και αµέσως µετά αναχώρηση  από το ξενοδοχείο και την Αθήνα για την 

επιστροφή µας στο Νέο Πετρίτσι µε ενδιάµεση  στάση, για φαγητό και καφέ στο 

Βόλο . Άφιξη στο Νέο Πετρίτσι Σερρών γύρω στις 21.30µ.µ. Τέλος εκδροµής. 

 

Η ∆ιευθύντρια 

 

 

 

Παπαβασιλείου Ευθυµία 

 




