
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική εκδρομή στην Κρήτη 

στα πλαίσια υλοποίησης Πολιτιστικών Προγραμμάτων» 

 

Το 6
Ο
 Γυμνάσιο Κοζάνης διοργανώνει εκπαιδευτική εκδρομή στην Κρήτη (Χανιά-Ηράκλειο), 

στα πλαίσια των  εκπαιδευτικών πολιτιστικών προγραμμάτων.   

1) «Ξεφυλλίζοντας και αποτυπώνοντας»: η ελληνική τυπογραφία στη διαδρομή των 

αιώνων» και 

2) «Διαστάσεις του διαμετακομιστικού εμπορίου των Ελλήνων κατά την οθωμανική 

περίοδο 18
ος

-20
ος

 αι.» 

 

-Διάρκεια εκδρομής: 4 ημέρες (3 διανυκτερεύσεις) 

-Αριθμός συμμετεχόντων (μαθητές/καθηγητές): Μαθητές 53 (+-7) 

           Συνοδοί καθηγητές: 4    

-Ημερομηνία αναχώρησης και επιστροφής: Η εκδρομή μπορεί να πραγματοποιηθεί στις 

εξής ημερομηνίες: μεταξύ 17 Μαρτίου και 22 Μαρτίου ή μεταξύ 31 Μαρτίου και 5 

Απριλίου. Το πρακτορείο μπορεί να προτείνει τις ακριβείς ημερομηνίες αναχώρησης κι 

επιστροφής στο ανωτέρω διάστημα προκειμένου να επιτύχει τις χαμηλότερες τιμές διαμονής 

και τα χαμηλότερα ναύλα. 
-Μεταφορικό/ά μέσο/α:  Αεροπλάνο (Μετάβαση-Eπιστροφή Κρήτη) 

    Πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο για τις οδικές μετακινήσεις      

    (Κοζάνη-Θεσσαλονίκη-Κοζάνη και Κρήτη).  

           Πρόβλεψη 2
ου

 οδηγού, ώστε να μην παρακωλύεται η υλοποίηση του προγράμματος.  

-Κατηγορία καταλύματος-πρόσθετες προδιαγραφές: τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο 

Ηράκλειο ή στα Χανιά σε ξενοδοχείο 4* ή 5* με ημιδιατροφή.  

Για τους μαθητές να προβλεφθούν τρίκλινα ή τετράκλινα δωμάτια (όχι ράντζα).     

 

Ενδεικτικό πρόγραμμα εκδρομής:  

1
η
 μέρα: Αναχώρηση από την Κοζάνη και άφιξη στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης-Άφιξη 

στην Κρήτη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ξενάγηση στο Ηράκλειο ή στα Χανιά (ανάλογα 

με την έδρα του ξενοδοχείου) 

2
η
 μέρα:   Αν το ξενοδοχείο βρίσκεται στo Ηράκλειο: επισκέψεις σε μουσεία και αξιοθέατα 

της πόλης και της ευρύτερης περιοχής του Ηρακλείου και στην Κνωσό. 

  Αν είναι στα Χανιά: επισκέψεις σε μουσεία και αξιοθέατα της περιοχής των 

Χανίων. 

3
η
 μέρα: Αν το ξενοδοχείο βρίσκεται στo Ηράκλειο: μονοήμερη εκδρομή στα Χανιά και 

επισκέψεις σε μουσεία και αξιοθέατα της περιοχής των Χανίων. 

  Αν είναι στα Χανιά: Μονοήμερη εκδρομή στο Ηράκλειο- επισκέψεις σε 

μουσεία και αξιοθέατα της περιοχής του Ηρακλείου και στην Κνωσό. 

4η μέρα: Αναχώρηση για Θεσσαλονίκη από Χανιά ή Ηράκλειο. Ανάλογα με την ώρα της 

πτήσης μπορούμε να επισκεφτούμε και άλλα σημεία ενδιαφέροντος. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη. 

Επιστροφή στην Κοζάνη. 
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Προς 

 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  

Εκπαίδευσης Κοζάνης 



 

 

 Στις περιοχές επίσκεψης να προβλεφθούν οι σχετικές ξεναγήσεις στο ιστορικό κέντρο 

των πόλεων που θα επισκεφτούμε και στα αξιοθέατα, όπως ορίζονται στο ενδεικτικό 

πρόγραμμα.  

 

 

 

Το σχολείο καλεί με βάση την πράξη 5181/Γ7/17-1-2012, τους ενδιαφερόμενους 

(ταξιδιωτικά και τουριστικά γραφεία), που επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία 

επιλογής, να υποβάλλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Τρίτη 02-

02/2015 και ώρα 12:00 π.μ. στο γραφείο του Δ/ντή του 6
ου

 Γυμνασίου Κοζάνης. 

 

 

Επιπλέον κριτήρια και απαιτήσεις: 

1. Για την αξιολόγηση των ξενοδοχείων θα ληφθούν υπόψη μεταξύ άλλων και οι κριτικές για 

τα αντίστοιχα ξενοδοχεία σε ταξιδιωτικά site. 

2. Το κόστος των εισιτηρίων σε αξιοθέατα βαρύνει τους εκδρομείς.  

3. Να υπάρχει ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μαθητών και καθηγητών καθώς και 

πρόβλεψη επιστροφής χρημάτων για λόγους ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας. 

4. Να κατατεθεί αντίγραφο του συμβολαίου αστικής ευθύνης του Τουριστικού Γραφείου 

καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι το Γραφείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας σε ισχύ. 

4. Για κάθε εκδρομή να αναφέρεται η τελική συνολική τιμή (συμπεριλαμβανομένων όλων των 

κρατήσεων και του ΦΠΑ) καθώς και η τιμή ανά μαθητή. 

5. Καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση των εκδρομέων με διόδια ή φόρους.  

6. O διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός με ποιοτικά κι όχι ποσοτικά κριτήρια επιλογής. 

7. Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε περαιτέρω γραπτή διευκρίνιση όπως και 

το δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού 

μαθητών ή άλλης σοβαρής αιτίας, χωρίς αποζημίωση στο Τουριστικό Γραφείο. 

 

 

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με 

την κα Βατάλη ή την κα Μιχαηλίδου στο τηλέφωνο  του σχολείου 

 

  Ο Διευθυντής 

 

                                                   Κούτρας Ιωάννης 


