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ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

 

Πηνιεκαΐδα 23 Οθησβξίνπ 2019 

Αξ. Πξση.: 706 
 

 

ΠΡΟ 
Σαμηδησηηθά – Σνπξηζηηθά Πξαθηνξεία 

 

ΚΟΗΝ: 
Γηεχζπλζε Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Κνδάλεο 

 

ΘΔΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ γηα δηεμαγσγή πελζήκεξεο εθδξνκήο ζην CERN ηεο 

Γελεύεο. 

ΥΔΣΙΚΗ: Τ. Α. 33120/ΓΓ4/2017 (ΦΔΚ 681/η.Β'/6-3-2017) Με ζέκα «Δθδξνκέο-Μεηαθηλήζεηο καζεηώλ θαη καζεηξηώλ 

Γεκόζησλ θαη Ιδησηηθώλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εληόο θαη εθηόο ηεο ρώξαο» 

ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΔ 

 Σν 1ν ΓΔΛ Πηνιεκαΐδαο δηνξγαλψλεη 5ήκεξε (4 δηαλπθηεξεύζεηο) εθδξνκή - εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζην CERN ηεο 

Γελεχεο απφ 20 Μαξηίνπ 2019 έσο 24 Μαξηίνπ 2019 θαιεί κε βάζε ηελ Τ. Α. 33120/ΓΓ4/2017 (ΦΔΚ 681/η.Β'/6-3-2017), ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο (ηαμηδησηηθά θαη ηνπξηζηηθά πξαθηνξεία), πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο, λα 

ππνβάιινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν κέρξη ηελ Σεηάξηε 31 Οθησβξίνπ 2018 θαη ώξα 12:00 π.κ. ζην 

γξαθείν ηνπ Γηεπζπληή ηνπ 1νπ ΓΔΛ Πηνιεκαΐδαο. Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε αλάδεημε ηεο πην αμηφινγεο 

νηθνλνκηθά θαη πνηνηηθά πξνζθνξάο ηαμηδησηηθνχ γξαθείνπ.  

 Οη πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ ηα ελδηαθεξφκελα πξαθηνξεία ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηα παξαθάησ 

θξηηήξηα θαη απαηηήζεηο: 

• Πξννξηζκόο: Δπξσπατθφ θέληξν ππξεληθψλ εξεπλψλ CERN ζηελ Γελεχε. 

Μεηαθνξηθά κέζα: Σνπξηζηηθφ Λεσθνξείν, αεξνπιάλν. Υψξνο αλαρψξεζεο θαη άθημε είλαη ην ζρνιείν. Ζ 

αεξνπνξηθή κεηαθίλεζε ζα γίλεη απφ Θεζζαινλίθε πξνο Μηιάλν ή Μπέξθακν θαη ην αληίζηξνθν θαηά ηελ 

επηζηξνθή.  

(Σν ιεσθνξείν πξέπεη λα είλαη πνιπηειέο θαη θιηκαηηδφκελν θαη ζα πιεξεί φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνδηαγξαθέο 

θπθινθνξίαο (ΚΣΔΟ) θαη αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο, ηηο άδεηεο νδήγεζεο θαη ηελ ηήξεζε σξαξίσλ ησλ νδεγψλ, 

ηηο δψλεο αζθαιείαο, ηνπο ηαρνγξάθνπο, ηνπο ππξνζβεζηήξεο θαη θάζε άιιν ζέκα πνπ εκπίπηεη ηεο αζθάιεηαο θαη 

ηερληθήο επάξθεηάο ηνπο. Δπίζεο λα δηαζέηεη ηειεφξαζε (εκπξφο θαη πίζσ) ιεηηνπξγηθή γηα πξνβνιή ηαηληψλ. Σν 

πξαθηνξεία γξαθείν ζα θξνληίζεη λα αλαξηεζεί ζην φρεκα ε έλδεημε "ρνιηθή Δθδξνκή - Όλνκα ρνιείνπ" ζε 

εκθαλή ζεκεία ζην πξφζζην θαη νπίζζην κέξνο ηνπ νρήκαηνο, ε νπνία ζα δηαηεξεζεί κέρξη ην ηέινο ηεο εθδξνκήο. Σν 

ιεσθνξείν ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο γηα νπνηαδήπνηε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ 

απνθαζηζζεί απφ ηνπο ζπλνδνχο θαζεγεηέο. 

• Γηαλπθηεξεύζεηο: 1ε, 2ε ,3ε  ζην Annemassie  θαη 4ε ζην Μηιάλν. 

• Πξνβιεπόκελνο αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ: 44  καζεηέο. 

• πλνδνί: 4 άηνκα 

• Καηεγνξία θαηαιύκαηνο: Ξελνδνρείν ηξηψλ (3) ηνπιάρηζηνλ αζηέξσλ ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηηο πφιεηο 

πξννξηζκνχο. Δηδηθά γηα ηελ Γελεχε επηηξέπεηαη ε επηινγή μελνδνρείνπ ζε Γαιιηθή πφιε κε κηθξή απφζηαζε απφ ην 

CERN.  

Ολνκαζία μελνδνρείνπ, θαηεγνξία, πεξηνρή - απφζηαζε απφ ηελ πφιε θαη ηζηνζειίδα. 

Όινη νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη ηνπ μελνδνρείνπ λα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ ζρνιείνπ (εθηφο ηνπ ρψξνπ ηεο πηζίλαο, αλ 

δηαζέηεη ην μελνδνρείν), ζε πιήξε ιεηηνπξγία θαηά ηε δηακνλή. Σν μελνδνρείν λα πιεξνί φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

πξνυπνζέζεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη πγεηνλνκηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ εχξπζκε δηακνλή (ζέξκαλζε, WC ζε 

θάζε δσκάηην, δεζηφ λεξφ, θαζαξηφηεηα θιπ).  

• Γσκάηηα ζπκκεηερόλησλ: Σα δσκάηηα ζα πξέπεη λα είλαη, δίθιηλα ή ηξίθιηλα (ρσξίο ξάληδν) γηα ηνπο καζεηέο θαη 

ηέζζεξα (4) κνλόθιηλα γηα ηνπο ζπλνδνχο θαζεγεηέο. Σα δσκάηηα ζπλνδψλ θαη καζεηψλ ζα πξέπεη λα είλαη ζηνλ ίδην 

φξνθν ή ζε δχν ζπλερφκελνπο νξφθνπο.. 

• Γηαηξνθή: Πξσηλφ ζε κπνχθε ακεξηθάληθνπ ηχπνπ ζε θάζε μελνδνρείν. Ζ πνηφηεηα θαη ε πνζφηεηα ηνπ πξσηλνχ 

πξέπεη λα είλαη πξνζεγκέλε. Πξόζζεηεο πξνδηαγξαθέο: Καζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο ζπλνδφο - μελαγφο ηνπ 

πξαθηνξείνπ γηα ηνπο ηφπνπο επίζθεςεο (κνπζεία, αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, θιπ). 

• Ηκεξνκελία αλαρώξεζεο - επηζηξνθήο: Ζ αλαρψξεζε απφ ην ρνιείν έρεη πξνγξακκαηηζηεί γηα ηελ Σεηάξηε 

20/03/2019 θαη ε επηζηξνθή ηελ Κπξηαθή 24/03/2019 έσο ηηο 11.00 κ.κ. 

• Πξόγξακκα εθδξνκήο: Θα δηακνξθσζεί ζε ζπλεξγαζία ηνπ ζρνιείνπ κε ην πξαθηνξείν. ε γεληθέο γξακκέο ην 

πξνγξάκκαηα πεξηιακβάλεη: ηελ επίζθεςε ζην CERN ε νπνία είλαη θαλνληζκέλε γηα ηελ Παξαζθεπή 22 Μαξηίνπ 



2 
 

2019 ζηηο 10:00-16:00 κε πηζαλφηεηα ιίγν κεγαιχηεξε παξακνλήο ζ' απηφ. Οη επηζθέςεηο καο ζα πεξηιακβάλνπλ 

πεξηήγεζε ζην Αλεζί, πεξηήγεζε ζην θέληξν ηνπ Μηιάλν (Γνηζηθφο Καζεδξηθφο Ναφο, ηνά Βηηηφξην Δκκαλνπέιε, 

θάια Μηιάλνπ, Δζληθφ Μνπζείν Δπηζηεκψλ θαη Σερλνινγίαο «Λενλάξλην ληα Βίληζη» θ.α. αλ ην επηηξέπεη ν ρξφλνο 

καο). Καηά ηελ δηακνλή καο ζηε πεξηνρή ηεο Γελεχεο επίζθεςε ηνπ Καζεδξηθνχ Νανχ Αγίνπ Πέηξνπ, Γεκαξρείν, 

Μέγαξν ησλ Δζλψλ (Ο.Ζ.Δ.), νηθία ηνπ Ησάλλε Καπνδίζηξηα θαη Εαλ Εαθ Ρνπζζψ θ.α.), επίζθεςε ηνπ κνπζείνπ  

Einstein θαη Volta. Δλδεηθηηθό πξόγξακκα ππάξρεη ζην ηέινο ηεο πξνθήξπμεο. 

• Να ππάξρεη αζθάιεηα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη λα παξαδνζεί ζπκβφιαην αζηηθήο 

επζχλεο ηνπ Σνπξηζηηθνχ πξαθηνξείνπ. Αζθάιεηα επηζηξνθήο ρξεκάησλ ζε πεξίπησζε κε ζπκκεηνρήο καζεηή ιφγσ 

αλσηέξαο βίαο (απνδεδεηγκέλα) αθφκε θαη ηελ ίδηα εκέξα ηεο αλαρψξεζεο, ρσξίο ππνρξέσζε εηζαγσγήο ζε 

λνζνθνκείν. 

• Απνδνρή απφ ην πξαθηνξείν πνηληθήο ξήηξαο ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ φξσλ ηνπ ζπκβνιαίνπ απφ ηελ κεξηά ηνπ. 

• Να αλαθέξεηαη ε ηειηθή ζπλνιηθή ηηκή αλά άηνκν, ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ν μελαγφο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ ηπρφλ θξαηήζεσλ θαη ηνπ ΦΠΑ). 

• Μαδί κε ηελ πξνζθνξά, θάζε ηνπξηζηηθφ πξαθηνξείν ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη θαη ππεχζπλε δήισζε φηη δηαζέηεη 

εηδηθφ ζήκα ιεηηνπξγίαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρχ. 

• Σα πξαθηνξεία θαη νη ζπλνδνί θαζεγεηέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα πξνηείλνπλ αιιαγέο ζηνλ ηξφπν κεηάβαζήο καο ή 

ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αλ δελ ππάξρεη αχμεζε ζην θφζηνο ηεο εθδξνκήο. 

• Οη πξνζθνξέο ζα αλνηρηνχλ παξνπζία φζσλ ελδηαθεξνκέλσλ επηζπκνχλ λα παξεπξεζνχλ, απφ ηελ επηηξνπή πνπ 

ζπζηήζεθε κε βάζε ηελ Δγθχθιην 12987/Γ2/2011, ηελ Σεηάξηε 31/10/2018, θαη ψξα 12:00 π.κ. ζην γξαθείν ηνπ 

Γηεπζπληή ηνπ 1νπ ΓΔΛ Πηνιεκαΐδαο. 

• Σν ρνιείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ γξαπηή δηεπθξίληζε απφ ην πξαθηνξείν φπσο θαη ην 

δηθαίσκα αθύξσζεο ηεο εθδξνκήο ιφγσ κε ζπκπιήξσζεο ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ καζεηψλ, ιφγσ αλσηέξαο 

βίαο ή έιιεηςεο έγθξηζεο απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο, ρσξίο απνδεκίσζε ηνπ Σνπξηζηηθνχ πξαθηνξείνπ. Αλ ην 

πξαθηνξείν έρεη εηζπξάμεη θάπνηα απφ ηηο πξνθαηαβνιέο ππνρξενχηαη λα ηα επηζηξέςεη. ε πεξίπησζε αζζέλεηαο ή 

αλσηέξαο βίαο πνπ αθνξά καζεηή ή ζπλνδφ, απηφο θαη ην ζρνιείν απαιιάζζνληαη απφ νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή 

ππνρξέσζε. 

• Σν πξαθηνξείν ππνρξενχηαη λα εθδψζεηο απνδείμεηο ζην φλνκα ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα θαη φρη ζπγθεληξσηηθή. 

• Ζ απνδνρή ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο δεζκεχεη ην πξαθηνξείν θαη νη φξνη απηνί πξέπεη ππνρξεσηηθά λα 

αλαθέξνληαη ζην ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ. 

 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ: Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε κηα θάζε πνπ πεξηιακβάλεη ηα 

παξαθάησ επηκέξνπο ζηάδηα: 

• Παξαιαβή ησλ θαθέισλ θαη απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ. 

• Έιεγρνο. 

• Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ νηθνλνκηθά θαη πνηνηηθά. 

• Δθζέζεηο θαη αμηνινγήζεηο πξαθηνξείσλ απφ πξνεγνχκελεο εθδξνκέο. 

• Δπηινγή αλαδφρνπ. 

 Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μπζίκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά 

νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε ή κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Ζ 

πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη, εάλ ζ΄ απηήλ ππάξρνπλ δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. Όζνη ελδηαθέξνληαη λα ιάβνπλ κέξνο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο, ζχκθσλα κε 

ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 

 α) πξνζσπηθά ή κε εθπξφζσπν ζην ελδηαθεξφκελν ζρνιείν. 

 β) κε ζπζηεκέλε ηαρπδξνκηθή επηζηνιή πνπ ζα απεπζχλεηαη ζην ελδηαθεξφκελν ζρνιείν. 

 Οη εθπξφζεζκεο πξνζθνξέο δελ ιακβάλνληαη ππφςε θαη επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ, έζησ θαη αλ ε 

θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε νπνηαδήπνηε αηηία ηνπ ηαρπδξνκείνπ , ησλ δηαλνκέσλ, ησλ κέζσλ ζπγθνηλσλίαο. 

 ηε ζχκβαζε πεξηιακβάλνληαη απαξαηηήησο ηα εμήο: 
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 i. Σν εγθεθξηκέλν απφ ην χιινγν Γηδαζθφλησλ Καζεγεηψλ πξφγξακκα ηεο πνιπήκεξεο εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο. 

 ii. Σν φλνκα ηνπ μελνδνρείνπ, ε θαηεγνξία ηνπ, ν αξηζκφο δσκαηίσλ θαη θιηλψλ θαη νη παξερφκελεο απφ απηφ 

ππεξεζίεο. 

 iii. Ζ Αζθάιεηα αζηηθήο επαγγεικαηηθήο επζχλεο. 

 iv. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο. 

 v. Σν θφζηνο αλά καζεηή (πνπ ζα πξνθχπηεη κε δηαίξεζε ηνπ θφζηνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο δηα ηνπ 

ελδεηθηηθνχ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ). 

vi. Σνπο Γεληθνχο Όξνπο ζπκκεηνρήο ζηελ εθπαηδεπηηθή επίζθεςε. 

 Σξόπνο πιεξσκήο (νη πιεξσκέο γίλνληαη κέζσ ηξαπέδεο): 

 Πξνθαηαβνιή 30% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ θαηαβιεηέα επηά (7) εκέξεο πεξίπνπ πξηλ ηελ εθδξνκή. 

 Γφζε 50% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ θαηαβιεηέα ηελ πξνεγνχκελε ηεο εθδξνκήο. 

 Δμφθιεζε 20% ηελ επνκέλε ηεο επηζηξνθήο αλ ην πξαθηνξείν ηεξήζεη φιεο ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο. 

Ο Γηεπζπληήο ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο 

  

            

        Κνπξθνχηεο Π .Δκκαλνπήι 

                    MSc Φπζηθφο 

 

 

Δλδεηθηηθό πξόγξακκα 

Οη ψξεο αλαρψξεζεο είλαη ελδεηθηηθέο θαη ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ απφ ην πξαθηνξείν πνπ ζα αλαιάβεη ηελ εθδξνκή. 

 ΖΜΔΡΑ ΑΝΑΥΩΡΖΖ ΑΦΗΞΖ ΑΔΡΟΠΟΡΙΚA 

ΑΝΑΥΩΡΖΖ ΣΔΣ   20 ΜΑΡ ΘΔ/ΝΗΚΖ   12.40 ΜΗΛΑΝΟ BRG    13.50 RYAN FR…….  

ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΚΤΡ  24 ΜΑΡ ΜΗΛΑΝΟ BRG   18.35 ΘΔ/ΝΗΚΖ  21.40 RYAN FR ……. 

 

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΡΟΜΗ 

1ε Μέξα:    Θεζζαινλίθε – Μπέξγθακν – Γελεύε (Annemassie) 

2ε Μέξα:    Γελεύε (Annemassie - Λνδάλε (ΟΛ. ΜΟΤ.) –Βέξλε- Annemassie   

3ε Μέξα:    CERN– Γελεύε  

4ε Μέξα:    Annemassie - Μηιάλν  

5ε Μέξα:    Μηιάλν – Μπέξγθακν - Θεζζαινλίθε 

1ε εκέξα Σεηάξηε 20-03-2019 

 08:00   πγθέληξσζε ζην ζρνιείν. 

08:15    Αλαρψξεζε απφ ην 1ν Γεληθφ Λχθεην Πηνιεκαΐδαο γηα Θεζζαινλίθε (141 ρικ). 

10:30   πγθέληξσζε ζην ρψξν ηεο RYANAIR  ζην  αεξνδξφκην «Μαθεδνλία» ηεο Θεζζαινλίθεο. Έιεγρνο ησλ 

εηζηηεξίσλ θαη αλαρψξεζε κε πξννξηζκφ ην Μπέξγθακν ηεο Ηηαιίαο ζηηο 12.40 π.κ. (αξηζκφο πηήζεο 

FR…….). 

12:40     Πηήζε γηα Μπέξγθακν πιεζίνλ ηνπ Μηιάλνπ(2 ψξεο θαη 5 ιεπηά). 

13:50     Άθημε ζην Μηιάλν-Μπέξγθακν  ζηηο 13.50π.κ. (ηνπηθή ψξα), επηβίβαζε ζην ιεσθνξείν θαη αλαρψξεζε κε 

πξννξηζκφ ηε Γελεχε.   

14:20  ηάζε ½ ψξαο κεηά ην Μηιάλν γηα θνιαηζηφ θαη πξνκήζεηεο (λεξφ, ζλαθ,  κπηζθφηα). Θα αθνινπζήζνπκε κία 

απνιαπζηηθή δηαδξνκή κέζα ζηηο Άιπεηο, φπνπ ζα θάλνπκε ζηάζε λα θσηνγξαθεζνχκε ζηηο ρηνληζκέλεο 

θνξπθέο ηνπ MontBlanc (Λεπθφ φξνο)  θαη ζα γλσξίζνπκε ην θεκηζκέλν ρηνλνδξνκηθφ θέληξν ηνπ 

Chamonix- Mont-Blanc ηεο Γαιιίαο, ζηα ζχλνξα κε ηελ Ηηαιία, φπνπ δηνξγαλψζεθαλ νη πξψηνη 

ρεηκεξηλνί Οιπκπηαθνί Αγψλεο ην 1924.Σo Chamoni  (ακνλί) είλαη κία κηθξή θσκφπνιε ζηε 

λνηηναλαηνιηθή Γαιιία, πνιχ θνληά ζηε Γελεχε (88 ρικ.), ρηηζκέλε ζε κηα παλέκνξθε θνηιάδα θαη 

είλαη γλσζηφ σο "World`s Most Famous Ski Resort" θαζψο ππνδέρεηαη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ ζηα 1035 κ. 

θαη πξνζθέξεη άπεηξεο δπλαηφηεηεο γηα βφιηεο κε snowshoes, huskies θαη snowmobiles, παλνξακηθέο 

πηήζεηο ζηηο καγεπηηθέο θνξπθέο ηνπ βνπλνχ – κχζνπ, heliskiing, paragliding θαη αλαξξίρεζε ζε πάγν. 
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ηάζε γηα 2 ώξεο . Βόιηα, θαθέο, Φαγεηό γηα ην βξάδπ (ζην Αλεζχ θαηά ηελ άθημε φια ζα είλαη 

θιεηζηά). Δπηβίβαζε ζην ιεσθνξείν θαη αλαρψξεζε γηα ηo Annemassie, . 

(tunnelMontBlanc) 375km, με 80 km μέζω όπο ηο λεωθοπείο (όσι ηο ΙΧ πος δείσνει ο σάπηηρ ) θα κάνει 

4,50h, 20 min ζηάζη μεηαξύ Μιλάνος και Ιβπέαρ ή Αόζηα, 10 min για θωηογπαθία ζηο tounel , 2h ζηο 

Chamonix , ηο ομοπθόηεπο μέπορ ηηρ πεπιοσήρ , θα θθάζει ηο group ζηo Anecy μεηά από 7,20 ώπερ , Δηλ. 

21.50  

21:50    Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν.– Πξψηε δηαλπθηέξεπζε ζην Annemassie . 

 

2ε εκέξα  Πέκπηε 21-03-2019 

 

                   08:00   Πξσηλφ ζην μελνδνρείν. 

 09:00    Αλαρψξεζε  γηα ηελ Λσδάλλε (Annemassie -Λσδάλλε 108Km-1ψξεο θαη 20 ιεπηά)  , ηε κηθξή γξαθηθή 

πφιε ζηηο φρζεο ηεο ιίκλεο ηεο Γελεχεο, πνπ απνηειεί έλα ηδηαίηεξα αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα ηεο 

ειβεηηθήο νκνξθηάο, κε ακέηξεηα αμηνζέαηα, γαιήληα αηκφζθαηξα θαη ηελ εθπιεθηηθή ζέα ησλ δπηηθψλ 

Άιπεσλ. Ζ Λσδάλλε είλαη ε πξσηεχνπζα ηνπ θαληνληνχ ηνπ Βσ (Vaud), ελφο απφ ηα 26 θαληφληα, φπσο 

νλνκάδνληαη νη δηνηθεηηθέο ππνδηαηξέζεηο ηεο Διβεηίαο. Βξίζθεηαη ζην γαιιφθσλν (δπηηθφ) κέξνο ηεο 

Διβεηίαο θαη εθηείλεηαη ζε ηξεηο ιφθνπο ζε αληζφπεδε δηάηαμε, κε έλα πνιχπινθν ζχζηεκα γεθπξψλ 

θαη ππεξπςσκέλσλ δξφκσλ θαη θηεξίσλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα. Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα αμηνζέαηα 

είλαη ν θαζεδξηθφο λαφο Notre Dame ζηελ παιηά πφιε, πνπ είλαη νξαηφο ζρεδφλ απφ παληνχ. Ζ 

Λσδάλλε απνηειεί έδξα ηεο Γηεζλνχο Οιπκπηαθήο Δπηηξνπήο, δπν κεγάισλ παλεπηζηεκίσλ θαη ηνπ 

Οιπκπηαθνύ Μνπζείνπv ζην Ouchy, ζην νπνίν ζα  ζαπκάζνπκε εθζέκαηα από ηελ ηζηνξία ησλ 

Οιπκπηαθώλ αγώλσλ. Καηφπηλ ζα επηβηβαζηνχκε ζην ιεσθνξείν γηα κηα εθδξνκή γχξσ απφ ηελ ιίκλε 

Leman (Μνληξέ – ηγηφλ - Δβηάλ). Αξρηθά ζα επηζθεθζνχκε ηε Βεβέ θαη ην Μνληξέ, ηελ πφιε ηεο 

κνπζηθήο θαη ηεο θνπιηνχξαο,  κε είθνζη έμη ρηιηάδεο θαηνίθνπο, πνπ ζεσξείηαη απφ πνιινχο κηα απφ ηηο 

νκνξθφηεξεο ηεο Διβεηίαο, κάιηζηα δελ είλαη ιίγνη εθείλνη πνπ ην ραξαθηεξίδνπλ Διβεηηθή Ρηβηέξα, 

ιφγσ ηνπ ήπηνπ θιίκαηφο ηνπ. Μηα βφιηα ζηελ παξαιίκληα ιεσθφξν (βνπιεβάξην) είλαη αξθεηή γηα λα 

αηζζαλζνχκε ηε κεζνγεηαθή αηκφζθαηξα πνπ εθπέκπεη θαη  παξάιιεια λα απνιαχζνπκε ηα άλεηα 

πάξθα κε ηα πνιχρξσκα ινπινχδηα, ηα πεχθα, ηνπο θνίληθεο  θαη ηηο παξαδνζηαθέο θαηνηθίεο πνπ 

ρξνλνινγνχληαη απφ ηελ επνρή ηεο Belle Epoque, φπσο ην αλάθηνξν Fairmont Le Montreux. Κνιαηζηό 

γηα κεζεκέξη ζην Μνληξέ .Θα ζπλερίζνπκε ηε δηαδξνκή καο θαη ζα θζάζνπκε ζην εθπιεθηηθφ 

κεζαησληθφ θάζηξν Chillon, πνπ είλαη ρηηζκέλν ζε έλαλ βξάρν κέζα ζηε ιίκλε θαη απφ ηα ηέιε ηνπ 

18νπ αηψλα πξνζειθχεη θαη εκπλέεη  ξνκαληηθνχο ζπγγξαθείο θαη πνηεηέο απφ φιν ηνλ θφζκν φπσο ηνλ 

Εαλ-Εαθ Ρνπζζψ, ηνλ Βίθηνξ  Οπγθφ, ηνλ Αιέμαλδξν Γνπκά, ηνλ Γθπζηάβ  Φισκπέξ θαη ην Λφξδν 

Βχξσλα . 

13:30    Αλαρψξεζε γηα Γθξπγηέξ, Μπξφθ, Βέξλε (Λσδάλλε -Βέξλε 107Km-1ψξεο θαη 20 ιεπηά) . Το μεζημέπι θα 

επιζκεθηούμε ηο εργοστάσιο σοκολάτας της Nestle ζηο Broc . Θα ξεναγηθούμε ζηην παπαζκεςή ηηρ 

ζοκολάηαρ και θα δοκιμάζοςμε ηιρ απίθανερ γεύζειρ, ζα εμαξηεζεί απφ ηα ρξνληθά πεξηζψξηα πνπ ζα 

έρνπκε θαη απφ ηελ δηάζεζε ησλ καζεηψλ, ην πην πηζαλφ είλαη λα κελ πάκε. 

            ηε ζπλέρεηα ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηελ παλέκνξθε Βέξλε, ε νπνία βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο Διβεηίαο θαη 

είλαη ε πξσηεχνπζα ηεο ρψξαο, παξφιν πνπ είλαη ε ηέηαξηε πφιε ζε πιεζπζκφ, ρηηζκέλε ζηελ θακπή 

ηνπ Πνηακνχ Άαξ. Σν ηζηνξηθφ θέληξν ηεο πφιεο είλαη έλα ζπάλην δείγκα απηνχζηαο δηαηεξεκέλεο 

κεζαησληθήο αξρηηεθηνληθήο θαη γηα ην ιφγν απηφ έρεη αλαθεξπρζεί νιφθιεξν σο κλεκείν παγθφζκηαο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο απφ ηελ UNESCO.  Ξεθηλψληαο απφ ην ιάθθν κε ηηο αξθνχδεο πνπ 

απνηεινχλ ην ζχκβνιν ηεο πφιεο, ζα κπνχκε ζηε Παιηά Πφιε απφ ηε Μαξθη Γθάζε, ηνλ θεληξηθφ 

εκπνξηθφ δξφκν κε ηηο ζηνέο θαη ηα ζηληξηβάληα. Θα δνχκε ηνλ θαζεδξηθφ λαφ ηνπ Αγίνπ Βηθεληίνπ, ηνλ 

κεγαιχηεξν φιεο ηεο Διβεηίαο, ζηελ πξφζνςε ηνπ νπνίνπ ππάξρεη αλαπαξάζηαζε ηεο Απνθάιπςεο θαη 

ν ηξνχινο ηνπ έρεη χςνο 100 κέηξα. ηε ζπλέρεηα ζα θζάζνπκε ζηνλ πεξίθεκν Πχξγν ηνπ Ρνινγηνχ θαη 

ζα θαηαιήμνπκε ζην νκνζπνλδηαθφ θνηλνβνχιην ηεο Διβεηίαο. Διεύζεξνο ρξόλνο γηα ςώληα θαη 

βξαδηλό θαγεηό . 

  20:00  Αλαρψξεζε ηνπ ιεσθνξείνπ γηα Annemassie,  Γαιιία (Βέξλε- Annemassie , Γαιιία 201Km, 1ψξεο θαη 40 

ιεπηά ) 

                    21:30  Άθημε ζην μελνδνρείν.– Γεχηεξε δηαλπθηέξεπζε  ζην Annemassie . 

 

3ε εκέξα Παξαζθεπή 22-03-2019 

 08:00   Πξσηλφ ζην μελνδνρείν.  

   09:00   Αλαρψξεζε ηνπ ιεσθνξείνπ γηα Γελεχε (Annemassie  -Γελεχε 42Km, 45 ιεπηά) 

09:15    Άθημε ζηε Γελεχε,  

   12:00   Αλαρψξεζε ηνπ ιεσθνξείνπ γηα CERN ην κεγαιχηεξν ζε έθηαζε (πεηξακαηηθφ) θέληξν ππξεληθψλ 

εξεπλψλ θαη εηδηθφηεξα επί ηεο ζσκαηηδηαθήο θπζηθήο ζηνλ θφζκν. Βξίζθεηαη δπηηθά ηεο Γελεχεο, ζηα 

ζχλνξα Διβεηίαο θαη Γαιιίαο. Ηδξχζεθε ην 1954 απφ δψδεθα επξσπατθέο ρψξεο θαη ζήκεξα αξηζκεί 20 

θξάηε-κέιε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα, ε νπνία είλαη θαη ηδξπηηθφ κέινο. Σν κεζεκέξη ζα 

γεπκαηίζνπκε ζην εζηηαηφξην ηνπ CERN. 

   14:00  Ζ πξνγξακκαηηζκέλε επίζθεςή καο ζην CERN, ζα πεξηιακβάλεη δηάιεμε, μελάγεζε ζηνπο ρψξνπο 

πεηξακάησλ, ζηηο αίζνπζεο ειέγρνπ θαη ζην θηήξην ησλ ππεξαγψγηκσλ καγλεηψλ, θαζψο θαη ζηελ 

έθζεζε δηαδξαζηηθψλ πεηξακάησλ. Αλ είλαη εθηθηφ εθείλε ηελ εκέξα ζα επηζθεθζνχκε θαη ηνλ ρψξν 
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ησλ πεηξακάησλ, 100 κέηξα θάησ απφ ηε γε, κέζα ζην ηνχλει φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν επηηαρπληήο 

θαη ν αληρλεπηήο κηνλίσλ.   

 18:00  Αλαρψξεζε ηνπ ιεσθνξείνπ γηα  πεξηήγεζε ζηε Γελεχε. Θα επηζθεθζνχκε ην θηήξην ηνπ Οξγαληζκνύ 

ησλ  Ηλσκέλσλ Δζλώλ (Ο.Η.Δ). Σν Παιάηη ησλ Δζλψλ, φπσο νλνκάδεηαη ην θηίξην ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ, βξίζθεηαη ζηα αλαηνιηθά ηεο Πφιεο, θηηζκέλν ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ θαη πξννξηδφηαλ 

αξρηθά γηα λα θηινμελήζεη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ. Μεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην 

Πφιεκν, σο έδξα ηνπ λεντδξπζέληνο Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΟΖΔ),  επηιέρζεθε ε Νέα Τφξθε, 

σζηφζν πνιιέο επηηξνπέο ηνπ,  φπσο ε Δπηηξνπή Αθνπιηζκνχ, ν  Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο θαη ν 

Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δξγαζίαο έρνπλ ηελ βάζε ηνπο ζηε Γελεχε. Θα δνχκε ηελ έδξα ηνπ δηεζλνχο 

Δξπζξνχ ηαπξνχ, ην λεζάθη Ρνπζζφ θαη ην ςειφηεξν ζηληξηβάλη ηεο Δπξψπεο . Ξελάγεζε ζηελ παιηά 

πφιε, ζην ζπίηη ηνπ Καπνδίζηξηα , ζην ηείρνο ηεο κεηαξξχζκηζεο . Διεχζεξνο ρξφλνο γηα βξαδηλφ 

θαγεηφ, βφιηα ζηε ιίκλε θαη ζηα πεξίθεκα  πνιπθαηαζηήκαηα. 

  20:30  Αλαρψξεζε ηνπ ιεσθνξείνπ γηα Annemassie  (Γελεχε- Annemassie , Γαιιία 42Km, 45 ιεπηά) 

 

  21:20   Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν.– Σξίηε δηαλπθηέξεπζε ζην Annemassie . 

 

4ε εκέξα άββαην 23-03-2019 

 

            07:00   Πξσηλφ ζην μελνδνρείν. Φφξησζε ησλ βαιηηζψλ ζην ιεσθνξείν. 

08:30    Αλαρψξεζε ηνπ ιεσθνξείνπ γηα νιηγφσξε  επίζθεςε ζηε ιίκλε Anecy, γηα λα μελαγεζνχκε ζηε “Βελεηία 

ησλ Άιπεσλ”, πνπ βξίζθεηαη ζην ζηαπξνδξφκη ηεο Γαιιίαο κε ηελ Ηηαιία θαη ηελ Διβεηία. Ξερσξίδεη γηα 

ηα εληππσζηαθά θαλάιηα πνπ ζπλδένπλ ηηο πεξηνρέο κεηαμχ ηνπο, ηηο γξαθηθέο θαηνηθίεο θαη ηα 

θαηαζηήκαηα πνπ απιψλνληαη θαηά κήθνο ηεο ιίκλεο, ελψ ην ηζηνξηθφ κλεκείν Palaisdel’Ile πνπ δεζπφδεη 

ζην θέληξν ηεο, ρηηζκέλν κέζα ζην λεξφ, απνηειεί ην ζήκα - θαηαηεζέλ ηεο πφιεο. 

 11:30  Αλαρψξεζε ηνπ ιεσθνξείνπ γηα Μηιάλν (Αλεζί-Κφκν   362 Km, 5ψξεο θαη 30 ιεπηά  ) . Μεηά απφ κία 

ζηάζε ζηελ πεξηνρή ηεο Aosta,  ζηηο Ηηαιηθέο Άιπεηο γηα θνιαηζηφ, ζα θζάζνπκε  ζην Κφκν αξγά ην 

απφγεπκα.  

  17:00   Άθημε ζην Κφκν θαη μελάγεζε ζηελ πφιε  κνπζείν Alessandro   Volta, φπνπ νη καζεηέο ζα έρνπλ 

ειεχζεξν ρξφλν γηα βφιηα βξαδηλό θαγεηό θαη πεξηήγεζε ζην θέληξν ηεο πφιεο. 

   20:30  Αλαρψξεζε ηνπ ιεσθνξείνπ γηα Μηιάλν (Κφκν- Μηιάλν 50Km-1ψξα)  

   21:30   Άθημε ζην Μηιάλν θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν.– Σέηαξηε δηαλπθηέξεπζε ζην Μηιάλν  

 

5ε εκέξα Κπξηαθή 24-03-2019 

08:00    Πξσηλφ ζην μελνδνρείν. Φφξησζε ησλ βαιηηζψλ ζην ιεσθνξείν 

                                    09:00  Αλαρψξεζε  γηα ηελ πφιε ηνπ Μηιάλν, πξσηεχνπζα ηεο επαξρίαο ηεο Λνκβαξδίαο θαη ην ζπνπδαηφηεξν 

εκπνξηθφ θέληξν ηεο Ηηαιίαο. Θα επηζθεθζνχκε ην MuseoNazionale  e  tecnologia LeonardodaVinci. 

                             Θα μεθηλήζνπκε ηελ πεξηήγεζή καο απφ ηα φξηα ηνπ θέληξνπ, εθεί πνπ θάπνηε ρηππνχζε ε θαξδηά ηεο 

«Αθξφπνιεο» ηνπ Μηιάλνπ θαη εθεί πνπ θαηνηθνχζαλ νη Γνχθεο, ην επηβιεηηθφ Κάζηξν ησλ θφξηζα 

(Sforzesco), ην νπνίν πιένλ θηινμελεί κνπζεία θαη ζπιινγέο ηέρλεο ζηηο αίζνπζεο ησλ Πχξγσλ, ησλ Κάζηξσλ 

θαη ησλ Ορπξψλ πνπ ην ζπλαπνηεινχλ. ηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνχκε ηνλ Καζεδξηθφ Ναφ (Duomo) ζην 

θέληξν ηεο πφιεο, ηνλ ηέηαξην κεγαιχηεξν ζηνλ θφζκν, ν νπνίνο μερσξίδεη γηα ηνλ απζηεξά γνηζηθφ ξπζκφ 

ηνπ, ηνλ νπνίν δηαηήξεζε παξ’ φηη ε αλέγεξζή ηνπ ρξεηάζηεθε έμη αηψλεο γηα λα νινθιεξσζεί, αηψλεο θαηά 

ηνπο νπνίνπο νη αξρηηεθηνληθνί ξπζκνί άιιαδαλ ζπλερψο. Αθνινχζσο ζα νδεγεζνχκε ζην θεκηζκέλν Μέγαξν 

Όπεξαο 

                           (lascala) θαη ζηε Galeria. Διεχζεξνο ρξφλνο γηα αγνξέο. 

 15:00    Δπηβίβαζε ζην ιεσθνξείν θαη επίζθεςε ζην γξαθηθφ Μπέξγθακν (αλ ππάξρεη ρξφλνο) . ηε ζπλέρεηα 

κεηάβαζε ζην αεξνδξφκην ηνπ Μπέξγθακν . 

 16:00    Άθημε ζην αεξνδξφκην ηνπ Μηιάλνπ-Μπέξγθακν 

             18:35    Πηήζε γηα Θεζζαινλίθε (2 ψξεο θαη 5 ιεπηά) 

             20:40    Άθημε ζην αεξνδξφκην «Μαθεδνλία»- Αλαρψξεζε γηα Πηνιεκαΐδα. 

                      23:00     Άθημε ζην 1ν ΓΔΛ Πηνιεκαΐδαο. 

ην πξφγξακκα ζα ελζσκαησζνχλ θαη επηζθέςεηο ζε κνπζεία ηα νπνία ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ κε ην πξαθηνξείν δηφηη έρεη 
θαιχηεξε εηθφλα ησλ ρξνληθψλ κεηαθηλήζεψλ καο. 


