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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4/ΗΜΕΡΗΣ    ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 5ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 
 

1. α) ΣΧΟΛΕΙΟ: 5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 

    β) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 23210-22113 

    γ) ΦΑΞ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 23210-22013 

    δ) EMAIL ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 5gymserr@sch.gr 

2. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΚΕΡΚΥΡΑ 

3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ  

4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 
από την Πέμπτη 26/ 3/2020   
μέχρι και την Κυριακή 29/3 /2019 

5. α) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ   
         ΜΑΘΗΤΩΝ: 

ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ {81} 

    β) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ    
         ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 

ΠΕΝΤΕ  {05} 

6. α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ: 

Τεσσάρων ή Πέντε αστέρων. Σε περίπτωση 
αδυναμίας, και μόνον, εξεύρεσης ξενοδοχείων 4*  
ή 5*,  θα γίνουν δεκτές προσφορές για ξενοδοχεία 
3*.  Τα δωμάτια θα είναι μονόκλινα για τους 
συνοδούς και τετράκλινα, τρίκλινα ή δίκλινα για 
τους μαθητές, με πρωινό και ένα γεύμα, να 
βρίσκονται στην ίδια πτέρυγα ή να είναι κατά το 
δυνατό συγκεντρωμένα. 
 

β) ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ: 

Στην πόλη της Κέρκυρας, ή σε περίπτωση 

αδυναμίας σε απόσταση μέχρι 15 Km από την 

πόλη της Κέρκυρας. 

Πρόγραμμα Εκδρομής 

 

Πρόγραμμα 4/ήμερης Εκδρομής στην Κέρκυρα 

1η  ημέρα : ΣΕΡΡΕΣ – ΚΕΡΚΥΡΑ / 26-03-2015 

Αναχώρηση από το σχολείο στις 07:00. Άφιξη 

στην Ηγουμενίτσα και απόπλους για την 

Κέρκυρα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο,  και 

ελεύθερος χρόνος. Δείπνο. Διανυκτέρευση.   

 

2η  ημέρα : ΚΕΡΚΥΡΑ – ΚΑΝΟΝΙ – ΜΟΝΗ 

ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ – ΜΟΝ ΡΕΠΟ - ΑΧΙΛΛΕΙΟ 

mailto:5gymserr@sch.gr


Πρωινό και αναχώρηση για το Κανόνι με τη 

μαγευτική θέα στη Μονή των Βλαχερνών νησάκι 

που μια στενή λωρίδα γης το συνδέει με τη στεριά 

και το Ποντικονήσι, τα οποία θα επισκεφθούμε.  

Επίσκεψη και περίπατος στους κήπους του 

ανακτόρου Μον Ρεπό και στο Αχίλλειο, το 

μεγαλόπρεπο ανάκτορο της αυτοκράτειρας της 

Αυστρίας Ελισάβετ. Ελεύθερος χρόνος στην πόλη. 

Το απόγευμα ακολουθεί μια βόλτα στη νότια 

πλευρά του νησιού, στα ψαράδικα χωριά 

Μωραΐτικα και Μεσογγή. Δείπνο.  Το βράδυ 

προαιρετική διασκέδαση.  

 

3η  ημέρα : ΚΕΡΚΥΡΑ  

Πρωινό και γνωριμία με την πόλη, όπου θα δούμε 

μεταξύ των άλλων την πλατεία Σπανιάδα, τη  στοά 

Ληστών, το ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, Ιόνιος 

Ακαδημία, Ιόνιος Βουλή και θα περπατήσουμε 

στα γραφικά καντούνια της παλιάς πόλης. 

Ελεύθερος χρόνος στην αγορά. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο. Επίσκεψη σε μια φιλαρμονική. 
ορχήστρα, αφού η Κέρκυρα φημίζεται για τη 

μουσική της παράδοση. Το βράδυ προαιρετική 

διασκέδαση. 

 

4η  ημέρα : ΚΕΡΚΥΡΑ  – ΜΕΤΣΟΒΟ - ΣΕΡΡΕΣ 

Πρωινό και αναχώρηση. Επιβίβαση στο πλοίο, 

άφιξη στην Ηγουμενίτσα, στάση στο γραφικό 

Μέτσοβο για καφέ ή φαγητό προαιρετικά. Μέσω 

νέας Εγνατίας οδού και αφού κάνουμε στάση για 

καφέ στη Βέροια άφιξη το βράδυ στο σχολείο στις 

21.00 h.   
  

Σημείωση: Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και 

ανάγκες της εκδρομής, ο αρχηγός της εκδρομής 

μπορεί να τροποποιήσει το Πρόγραμμα της 

εκδρομής. 

7. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ: 

Δύο λεωφορεία που θα μπορούν να καλύψουν τις 
ανάγκες της εκδρομής, τα οποία θα είναι στη 
διάθεσή μας για οποιαδήποτε μετακίνηση σ’ όλη τη 
διάρκεια της εκδρομής και τις νυκτερινές εξόδους. 

8. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 

1. Θα υπάρχει συνοδός του γραφείου καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εκδρομής. 
2. Η  καταβολή  των χρημάτων θα γίνει σε  τρεις 
(3)  δόσεις. Η πρώτη δόση (1/3) με την υπογραφή 
των  συμβολαίων, η δεύτερη ( 1/3 ) θα δοθεί μία 
εβδομάδα πριν την αναχώρηση και το υπόλοιπο 
1/3 αμέσως μετά την επιστροφή. Ως ρήτρα μη 
τήρησης οποιουδήποτε όρου του συμβολαίου 
ορίζεται το 1/3 του συνολικού κόστους της 
εκδρομής. 

9. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ    
    ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ: 

ΝΑΙ . Θα υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη αστικής 
και επαγγελματικής ευθύνης.  
 Όνομα ασφαλ. Εταιρείας 



 Αριθμός Ασφ. Συμβολαίου 

10. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ:  

11. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
      ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ  
      ΣΧΟΛΕΙΟ: 

Οι προσφορές θα είναι κλειστές και θα κατατεθούν 
μέχρι την Παρασκευή, 10/01/2019 και ώρα 12.00΄. 
Θα συνοδεύονται με υπεύθυνη δήλωση του 
ταξιδιωτικού πρακτορείου ότι διαθέτει ειδικό σήμα 
λειτουργίας σε ισχύ. Η επιλογή του ταξιδιωτικού 
γραφείου θα γίνει μετά την αξιολόγηση των 
προσφορών από αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα  με 
την παράγραφο 2  του άρθρου 14 της Υ.Α. 
129287/Γ2/ 2-12-2011 (ΦΕΚ 2769). 

12. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ    
      (ΝΑΙ ή ΟΧΙ): 

Δεν επιθυμούμε να κάνουμε χρήση εισιτηρίων  
free, αλλά στην  τελική τιμή να ενσωματώνεται 
οποιαδήποτε έκπτωση ή προσφορά. 

 
  
  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 
   
  ΜΕΡΤΖΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΒΙΟΛΟΓΟΣ 
                                                                                                             




