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Ζάκυνθος
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Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κήρυκας
Τ.Κ. – Πόλη : 29100 – Ζάκυνθος
e‐mail : mail@1epal‐zakynth.zak.sch.gr
Πληροφορίες: Αβούρης Δημήτριος
Τηλέφωνο ‐ Φαξ: 26950 61000

ΘΕΜΑ : «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μετακίνηση μαθητών της Γ τάξης του
ΕΠΑ.Λ Ζακύνθου στα Ιωάννινα από 28‐3‐2014 έως 30‐03‐2014 »
Το ΕΠΑ.Λ Ζακύνθου καλεί τα ταξιδιωτικά γραφεία που ενδιαφέρονται, να υποβάλ‐
λουν στην Δ/νση του Σχολείου κλειστές προσφορές για την μετακίνηση 18 μαθητών/τριών και
δύο (2) συνοδών εκπαιδευτικών στα Ιωάννινα (δύο διανυκτερεύσεις) με τους ειδικότερους
όρους και προϋποθέσεις :
•
•
•
•
•
•
•
•

Προορισμός : Ιωάννινα
Αριθμός μαθητών : 18
Αριθμός καθηγητών δύο (2)
Μέσο μετακίνησης : πορθμείο και λεωφορείο
Διαμονή σε Ξενοδοχείο κατηγορίας Γ’ ή Δ’ με πρωινό στην ευρύτερη περιοχή του κέ‐
ντρου των Ιωαννίνων
Μετακινήσεις όπως στο πρόγραμμα
Ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή εκδρομών και ασφάλεια αστικής ευθύνης που θα κα‐
λύπτει τους μαθητές και συνοδούς καθηγητές σε περίπτωση ατυχήματος
Υπεύθυνη δήλωση νομίμου εκπροσώπου του γραφείου ότι διαθέτει Ειδικό Σήμα Λει‐
τουργίας Ταξιδιωτικού Γραφείου σε ισχύ και φωτοτυπία αυτού.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν εντός σφραγισμένου φακέλου στη Διεύθυνση του Σχολεί‐
ου μέχρι την Παρασκευή 21‐3‐2014 και ώρα 11.00 π.μ. με την ένδειξη «Προσφορά για την τρι‐
ήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη Γ τάξης του ΕΠΑ.Λ Ζακύνθου» .
Εκπρόθεσμες προσφορές ή αντιπροσφορές δεν θα γίνουν δεκτές. Οι προσφορές θα ανοιχτούν
από την αρμόδια επιτροπή την Παρασκευή 21‐3‐2014 και ώρα 12:30 μ.μ.
Ενστάσεις κατά της επιλογής θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 26/3/2013 και ώρα 10.00
π.μ.
Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει την τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού αλ‐
λά και την επιβάρυνση ανά μαθητή.
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΒΟΥΡΗΣ
ΠΕ12.10 Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος MSc

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑ.Λ ΖΑΚΥΝΘΟΥ στα
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Παρασκευή 28 - 3 - 2014
ΩΡΑ
05:30
06:00
07:30
09:00
12:00
14:00
15:30
19:00
22:30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
Συγκέντρωση µε µαθητές στο λιµάνι της Ζακύνθου
Αναχώρηση µε πλοίο για το λιµάνι της Κυλλήνη
Αναχώρηση από Κυλλήνη για Ιωάννινα µε µισθωµένο λεωφορείο
Ολιγόλεπτη στάση µετά το Αντίριο για φαγητό και ξεκούραση
Άφιξη στην Άρτα, επίσκεψη στο ιστορικό γεφύρι, βόλτα στην πόλη της Άρτας, µεσηµεριανό φαγητό
Αναχώρηση για Ιωάννινα
Άφιξη στο Ξενοδοχείο για ξεκούραση
Έξοδος για βραδινό φαγητό και περιήγηση στην πόλη
Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση
Σάββατο 29 - 3 - 2014

08:00
09:00
11:00
13:30
15:00
17:30
19:00
20:00
23:00

Πρωινό στο Ξενοδοχείο
Αναχώρηση από το Ξενοδοχείο για το µαντείο της ∆ωδώνης
Επίσκεψη στο µουσείο κέρινων οµοιωµάτων ‘Βρέλλη’.
Επιστροφή στα Ιωάννινα για φαγητό
Αναχώρηση για το σπήλαιο Περάµατος
Περιήγηση στο κάστρο ‘Ιτς Καλέ’ της πόλης των Ιωαννίνων
Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση
Έξοδος για βραδινό φαγητό, βόλτα και ελεύθερος χρόνος
Επιστροφή στο Ξενοδοχείο για ξεκούραση
Κυριακή 30 - 3-2014

08:00
09:00
10:00
14:00
18:30
20:00
21:00
22:30

Πρωινό στο Ξενοδοχείο
Αναχώρηση για το Μέτσοβο
Άφιξη στο Μέτσοβο, περιήγηση στην πόλη, µεσηµεριανό φαγητό
Αναχώρηση από το Μέτσοβο για το λιµάνι της Κυλλήνης
Ολιγόλεπτη στάση στην εθνική οδό για φαγητό και ξεκούραση
Άφιξη στο λιµάνι της Κυλλήνης
Αναχώρηση µε πλοίο για Ζάκυνθο
Άφιξη στο λιµάνι της Ζακύνθου και λήξη της εκδροµής

