
   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙO: ΕΠΑ.Λ. ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 
                                                                                      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/2/2020 

                                                               ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:   21 

                              

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  5ης ΗΜΕΡΗΣ  ΕΚΔΡΟΜΗΣ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ) 

1. α) ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΠΑ.Λ ΖΙΧΝΗΣ  

    β) ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 23240-22540  

    γ) ΦΑΞ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 23240-22515 

    δ) EMAIL ΣΧΟΛΕΙΟΥ: mail@1epal-n-zichn.ser.sch.gr 

2. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 

3. ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ: 5 (4 διανυκτερεύσεις ) 

4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: Από Δευτέρα 09/3/2020 έως Παρασκευή 13/3/2020 

5. α) ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ   

    ΜΑΘΗΤΩΝ: 

12 

    β) ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ    

    ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ: 

2 (1 Αρχηγός και 1 συνοδός) 

6. α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ: 

4* αστέρων ή 5*αστέρων 

(δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για τους καθηγητές).  

    β) ΠΕΡΙΟΧΗ (ΚΕΝΤΡΟ ή ΟΧΙ): Όχι απαραίτητα κέντρο και μέχρι 7 χλμ. 

7. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ: Λεωφορείο με δύο (2) οδηγούς 

8. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 
- Πρωινό στο ξενοδοχείο  

 

9. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ  ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ: 

ΝΑΙ (Υποχρεωτικό) Ασφάλιση αστικής και επαγγελματικής ευθύνης – Αριθμός 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου και ονομασία ασφαλιστικής εταιρείας . 

10. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΝΑΙ (Υποχρεωτικό) Ασφάλιση ατυχήματος και ασθενείας, αστικής ευθύνης) 

11. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ: 

Κλειστές – γραπτές προσφορές έως την Δευτέρα 17/2/2020  ΜΟΝΟ στο γραφείο 

του Δ/ντή του ΕΠΑ.Λ Ν. Ζίχνης (μέχρι ώρα 11:00μ.μ.) 

12. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ (ΝΑΙ ή ΟΧΙ): 
 

                                                                                                                         

  -Ο- 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

   ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 

                                                                                                              

 

 

mailto:1epal-n-zichn@sch.gr


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΝΤΑΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤO 

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ  

 
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 
  

Αναχώρηση από Ν. Ζίχνη νωρίς το πρωί.  Άφιξη στην πρωτεύουσα, το Βελιγράδι, και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την 
πόλη. Προαιρετικό δείπνο στο Βελιγράδι και διανυκτέρευση. 

 
2η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ  

  
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στην όμορφη πρωτεύουσα της Σερβίας. Θα 
ξεκινήσουμε από το φρούριο Καλεμενγτάν, χτισμένο στη συμβολή των ποταμών Δούναμη 
και Σάββα, τον πύργο Nebosia, που ήταν η φυλακή και τόπος θανάτου του Ρήγα Φεραίου 
και θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό του Αρχάγγελου Μιχαήλ και το Πατριαρχικό Μέγαρο, 
καθώς και το περίφημο αρχοντικό της πριγκήπισσας Ljubica. Στη συνέχεια θα δούμε την 
πλατεία Δημοκρατίας, το Εθνικό θέατρο, το Κοινοβούλιο της Σερβίας, καθώς και το 
Δημαρχείο και το Προεδρικό Μέγαρο, πρώην παλατιών των οικογενειών Ομπρένοβιτς και 
Καρατζόρτεβιτς αντίστοιχα. Το βράδυ προαιρετική διασκέδαση σε παραδοσιακό σέρβικο 
εστιατόριο με τοπική κουζίνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

 
3η ημέρα: STREMSI KARLOVSI - ΝΟΒΙΣΑΝΤ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ (80+80 χλμ) - ΒΥ ΝIGHT ZEMOYN 
 
Πρόγευμα και αναχώρηση για ημερήσια εκδρομή μας. Αρχικά θα επισκεφθούμε την 
επαρχιακή πόλη Stremsi karlovsi, η οποία βρίσκεται μόλις 5 χλμ. από την πόλη και θα 
έχουμε την ευκαιρία να δούμε την ιστορική έδρα του Πατριαρχείου και τον καθεδρικό 
ναό του Αγίου Νικολάου. Συνεχίζουμε για την πόλη του Νόβισαντ, πρωτεύουσα της 
Βοϊβοντίνα και 2η μεγαλύτερη πόλη της Σερβίας. Στην περιήγησή μας θα δούμε το 
κάστρο Petrovaradin, με ωραία θέα στον ποταμό Δούναβη, την πλατεία Slobodan, τον 
καθεδρικό ναό, το Δημαρχείο και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στον κεντρικό πεζόδρομο. 
Κατά την διάρκεια της επιστροφής μας στο Βελιγράδι θα απολαύσουμε μια εξαιρετικής 
φυσικής ομορφιάς διαδρομή. Για το βράδυ και με το λεωφορείο μας θα 
πραγματοποιήσουμε μια παραδουνάβια πανοραμική βόλτα στην περιοχή Ζέμουν, μια 
από τις πιο γραφικές περιοχές της πόλης. Προαιρετικό δείπνο στο ξενοδοχείο, 
προαιρετική βραδινή έξοδος, διανυκτέρευση. 

 
 
4η ημέρα ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΕΩΣ - ΜΝΗΜΟΝΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΙΤΟ 

  
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη για περιπλάνηση στην πόλη. Επίσκεψη στο μουσείο 
Tesla. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τον Άγιο Σάββα, το μεγαλύτερο Ορθόδοξο ναό των 
Βαλκανιών και μετά την περιοχή Ντεντινιε (την Κηφισιά του Βελιγραδίου), όπου και θα 
δούμε το Μνημονειακό Κέντρο του Τιτο, αφιερωμένο στο μεγάλο ηγέτη. Το απόγευμα 
χρόνος ελεύθερος στην πόλη. Επίσκεψη στο μεγάλο πεζόδρομο της οδόυ Knez Mihailova, 
με καταστήματα για φθηνές αλλά και ποιοτικές αγορές. Προαιρετικό δείπνο στο 
ξενοδοχείο, προαιρετική βραδινή έξοδος, διανυκτέρευση. 

 
 
5η ημέρα: ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ  - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 
 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση στις 08:00 για επιστροφή. Άφιξη στη Ν. Ζίχνη. 
 




