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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2/ΗΜΕΡΗΣ    ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΤΗΣ B΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 5ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ - ΕΔΕΣΣΑ 

 

1. α) ΣΧΟΛΕΙΟ: 5Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 

    β) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 23210-22113 

    γ) ΦΑΞ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 23210-22013 

    δ) EMAIL ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 5gymserr@sch.gr 

2. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΒΕΡΟΙΑ - ΕΔΕΣΣΑ 

3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ: ΔΥΟ  

4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 
από την Παρασκευή 27 / 3 / 2020   

μέχρι και το Σάββατο 28 / 3 / 2020 

5. α) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ   

         ΜΑΘΗΤΩΝ: 
ΕΚΑΤΟ  {100} 

    β) ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ    

         ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 
ΕΞΙ  {06} 

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 Βέροιας, ή σε περίπτωση 

αδυναμίας σε απόσταση μέχρι 10 Km από την 

πόλη της Βέροιας. 

Πρόγραμμα Εκδρομής 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗ 
ΒΕΡΟΙΑ - ΕΔΕΣΣΑ 

1η  μέρα : ΣΕΡΡΕΣ – ΒΕΡΟΙΑ / 27-03-2020 

7:30. Συγκέντρωση στον χώρο του σχολείου, 

έλεγχος, επιβίβαση στα λεωφορεία και αναχώρηση 

για την Βεργίνα (απόσταση Σέρρες-Βεργίνα 
158χλμ/1ώρα 40 λεπτά). 
10:00 π.μ. Άφιξη στη Βεργίνα, έναν από τους 

σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της 
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Μακεδονίας και της Ελλάδας. Οι πολύχρονες και 

υπομονετικές αναζητήσεις του Μ. Ανδρόνικου 

αποκάλυψαν τρία σημαντικά μνημεία που θα 

έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε. Θα 

ξεναγηθούμε στο ανάκτορο της ελληνιστικής 

περιόδου, στο θέατρο που είναι κτισμένο στους 

πρόποδες της πλαγιάς κάτω από το ανάκτορο, 

στους μακεδονικούς τάφους οι οποίοι βρίσκονται 

στην Ν.Δ. πλευρά του μεγάλου τύμβου και στον 

περίλαμπρο τάφο που όπως φημολογείται ανήκει 

στον Φίλιππο τον Β'. Μετά το τέλος της 

ξενάγησής μας θα αναχωρήσουμε για το Βέρμιο 

και το χωριό Καστανιές Ημαθίας, όπου βρίσκεται 

η Μονή Παναγία Σουμελά. (απόσταση Βεργίνα- 
Καστανιές 28χλμ/ 33 λεπτά) 
 12:00- 12:30.  Άφιξη στην Ιστορική Μονή 

Παναγίας Σουμελάς, η οποία ιδρύθηκε το 1951 ως 

συνέχεια της ομώνυμης Μονής του Πόντου και 

αποτελεί σύμβολο και φάρο των Ποντίων στον 

ελλαδικό χώρο. Μετά το προσκύνημα στη 

θαυματουργική εικόνα της Παναγίας και την 

περιήγηση στους χώρους της Μονής θα έχουμε 

ελεύθερο χρόνο για να απολαύσουμε το 

πανέμορφο τοπίο μέσα στο κατάφυτο βουνό και το 

μεσημεριανό φαγητό. 

Οργανωμένο γεύμα σε μία από τις ταβέρνες 

Αφού ολοκληρώσουμε την επίσκεψή μας 

αναχωρούμε για την Βέροια. 

15:00.  Άφιξη στην Βέροια - Τακτοποίηση στα 

δωμάτια του ξενοδοχείου και ξεκούραση. 

19:00.  Δείπνο στο ξενοδοχείο 

20:30. Ομαδική έξοδος - Βραδινός περίπατος στην 

πόλη της Βέροιας – Ελεύθερος χρόνος. 

Μπορούμε να επισκεφθούμε το «Βήμα του 

Αποστόλου Παύλου» στην πλατεία Ωρολογίου 

(Ρακτιβάν) όπου σώζονται οι ρωμαϊκές πλάκες του 

1ου αιώνα, πάνω στις οποίες, σύμφωνα με την 

παράδοση, στεκόταν ο Απόστολος των Εθνών κατά 

τη διάρκεια του κηρύγματός του στην πόλη της 

Βέροιας. Επίσης θα περιηγηθούμε στις 

παραδοσιακές συνοικίες της πόλης, όπως η 

Μπαρμπούτα με τα παραδοσιακά αρχοντικά 

κυρίως Εβραίων εμπόρων και η Κυριώτισσα με τις 

πολυάριθμες Βυζαντινές εκκλησίες και μνημεία. 

23:30.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο – 

Διανυκτέρευση. 

 

2η μέρα : ΒΕΡΟΙΑ-ΕΔΕΣΣΑ-ΣΕΡΡΕΣ / 28-03-2020 

09:00 Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για 

Έδεσσα (απόσταση Βέροια- Έδεσσα 40χλμ/ 50 

λεπτά). 

11:00. Άφιξη στην Έδεσσα. 

Επίσκεψη στους περίφημους Καταρράκτες με τα 

ποτάμια, τα νερά, το φυσικό περιβάλλον και τους 

παραδοσιακούς Μύλους. Θα ξεναγηθούμε στην 

περιοχή των Καταρρακτών όπου βρίσκονται οι 

Μύλοι, η παραδοσιακή γειτονιά Βαρόσι και το 



Υπαίθριο Μουσείο Νερού. Ενδεχόμενη επίσκεψη 

στο περίφημο Κανναβουργείο της Έδεσσας του 

οποίου ο κύριος όγκος σήμερα χρησιμοποιείται ως 

Μουσείο. 

13:00. Ελεύθερος χρόνος στην Έδεσσα για 

περίπατο και φαγητό. 

16:00. Συγκέντρωση και επιστροφή στις Σέρρες με 

ενδεχόμενη στάση στον Αρχαιολογικό χώρο της 

Πέλλας.  

19:30. Άφιξη στις Σέρρες. 

  

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 Τουριστικά λεωφορεία (70 και 50 θέσεων 

αντίστοιχα, ή δύο των 60 θέσεων, ή τουριστικά 

λεωφορεία που θα μπορούν να καλύψουν τις 

ανάγκες της εκδρομής - μετακίνησης για 106 

άτομα), 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 Τετάρτη, 19/02/2020 και 

ώρα 12.00 h. 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): 

1.Επειδή υπάρχουν μαθητές με οικονομικά 

προβλήματα, προτείνεται από το Τουριστικό 

Πρακτορείο να δοθεί Οικονομική Πρόταση για 99 

μαθητές και για ένα μαθητή επί πλέον, να γίνει 

χρήση εισιτηρίων  free, όπου στην  τελική τιμή 

να ενσωματωθεί ή προσφορά αυτή.  



2. Ενημέρωση από ξεναγό στον Αρχαιολογικό 

χώρο της Βεργίνας. 

 

  

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

   

  ΜΕΡΤΖΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΒΙΟΛΟΓΟΣ 

                                                                                                             




