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    Σν 4
ν
 Γεληθό Λύθεην εξξώλ ζαο ελεκεξώλεη όηη πξνηίζεηαη λα δηνξγαλώζεη 

εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ζην CERN ζηελ Γελεύε, Διβεηία από Σεηάπηη 30–03–2016 

μέσπι και Γεςηέπα  04–04–2016. 

    ηελ εθδξνκή ζα ιάβνπλ κέξνο 44 καζεηέο θαη καζήηξηεο ησλ Α΄ θαη Β΄ 

ηάμεσλ ηνπ Λπθείνπ θαη 5 ζπλνδνί θαζεγεηέο (ζύλνιν 49 άηνκα).  

   ηην πποζθοπά παπακαλούμε να ληθθούν ςπότη ηα εξήρ: 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα (ρσξίο απνζθεπέο) Θεζ/θε –Μηιάλν (30/3) θαη Μηιάλν 

–Θεζ/θε (4/4) θαηά πξνηίκεζε Ryanair. 

 Μεηαθίλεζε κε θαηάιιειν ιεσθνξείν γηα ηηο δηαδξνκέο : από έξξεο-

αεξνδξόκην «Μαθεδνλία», Μηιάλν-Γελεπε, Γελεπε –Μηιάλν θαη αεξνδξόκην 

«Μαθεδνλία» -έξξεο. 

 Σν ιεσθνξείν  ζα είλαη ζηε δηάζεζή καο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο 

(ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα)  θαη ζα κεηαθέξεη ηηο απνζθεπέο ησλ καζεηώλ-

θαζεγεηώλ από έξξεο-Γελεύε θαη αληίζηξνθα.. Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ 

ιεσθνξείνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ EURO4. 

 Ξελνδνρείν 3 αζηέξσλ κε εκηδηαηξνθή (πξσηλό θαη έλα γεύκα) ζηε Γαιιία 

θνληά ζην Cern θαη 4αζηέξσλ κε εκηδηαηξνθή (πξσηλό θαη έλα γεύκα) ζην 

Μηιάλν  

 Εννοείηαι όηι ηο λεωθοπείο με ηιρ αποζκεςέρ ηων μαθηηών θα ππέπει να 

ξεκινήζει δςο μέπερ πεπίπος ππιν ηην έναπξη ηηρ εκδπομήρ, ώζηε να 

βπίζκεηαι έγκαιπα ζηο Μιλάνο για να παπαλάβει ηοςρ μαθηηέρ  από ηο 

αεποδπόμιο και να επιζηπέψει  ζηιρ Σέππερ  μια πεπίπος μέπα απγόηεπα από 

ηην επιζηποθή ηων μαθηηών. 

 

Α. Σν πξόγξακκα ηεο εθδξνκήο είλαη:  

Σεηάπηη  30/3/2016 Αλαρώξεζε από ην ζρνιείν γηα αεξνδξόκην «Μαθεδνλία». 

Αλαρώξεζε γηα Μηιάλν.  Άθημε ζην Μηιάλν .Τπνδνρή από νδεγό θαη ιεσθνξείν κε 

ηηο απνζθεπέο καζεηώλ θαη θαζεγεηώλ ζην αεξνδξόκην ηνπ Μηιάλνπ. Αλαρώξεζε 

νδηθά γηα Γελεύε. Άθημε θαη εγθαηάζηαζε ζην μελνδνρείν-Πξώηε γλσξηκία κε ηε 

πόιε ηεο Γελεύεο. Γείπλν 

Πέμπηη 31/3/2016 Πξσηλό.  Δπίζθεςε ζε εθδειώζεηο, παξνπζηάζεηο, εθζέζεηο κέζα 

ζην ρώξν ηνπ CERN. Δπίζθεςε ζην θηήξην ηνπ Ο.Η.Δ. θαη ζηνλ Δξπζξό ηαπξό. 

Αμηνζέαηα ηεο πεξηνρήο (Μνπζείν Πνξζειάλεο ,άγαικα Γθάληη, θιπ). Γείπλν  

Παπαζκεςή 1/4/2016 Πξσηλό. Δπίζθεςε ζην CERN –Ξελάγεζε. Δπίζθεςε ζηε 

παιηά πόιε ηεο Γελεύεο ,ζην θαζεδξηθό λαό  st. Pierre,ζην Παλεπηζηήκην, ζην 

κλεκείν ζξεζθεπηηθήο κεηαξξύζκηζεο, ζηελ όπεξα θιπ)  Γείπλν. 
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 αββαηο 2/4/2016. Πξσηλό . Γύξνο ηεο ιίκλεο Λεκάλ, Λσδάλε–Μνπζείν 

Οιπκπηαθώλ  αγώλσλ – Montreux θαη Βέξλε. Δπηζηξνθή Γείπλν 

 

Κςπιακη 3/4/2016 Πξσηλό. Αλαρώξεζε  νδηθά γηα Μηιάλν Ιηαιίαο. Σν κεζεκέξη  

ζην Μηιάλν-πεξηήγεζε, μελάγεζε. Γήπεδν Milan ,  Γείπλν, δηαλπθηέξεπζε. 

Γεςηεπα 4/4/2015 Πξσηλό. Αλαρώξεζε γηα αεξνδξόκην Μηιάλνπ. Δπηβίβαζε ζην 

αεξνπιάλν γηα Θεζζαινλίθε . Άθημε ζην ζρνιείν ζηηο  έξξεο  ην απόγεπκα.. 

 

 

Β.    Οη πξνδηαγξαθέο ηεο εθδξνκήο είλαη: 

•Αζθάιηζε καζεηώλ θαη ζπλνδώλ. 

            •Αζθάιηζε Δπζύλεο Γηνξγαλσηή. 

            •Τπεύζπλε δήισζε όηη δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο ην νπνίν βξίζθεηαη  

ζε ηζρύ. 

 •πλνδνί 5 ζε κνλόθιηλα δσκάηηα.  

•Μαζεηέο ζε ηξίθιηλα δσκάηηα, θαηά θύιν.  

•Όινη νη καζεηέο ζε έλα θηήξην. 

•Σο ξενοδοσείο να είναι ζε κονηινή απόζηαζη από ηη Γενεύη (Γαλλία η 

Δλβεηία) καηά πποηίμηζη ζηο Business Park Hotel ζηο Thoiry.  

  

Σηη ηιμή δεν πεπιλαμβάνονηαι οι είζοδοι ζε μοςζεία. 

 

Γ. Καηαβολή σπημάηυν. 

Η θαηαβνιή ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ησλ ρξεκάησλ ζα γίλεη ζε 3 δόζεηο. Η 

πξώηε δόζε ζα δνζεί κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ (Πνζό 4.400€). Η δεύηεξε 

δόζε ζα δνζεί πεξίπνπ έλα κήλα λσξίηεξα από ηελ αλαρώξεζε  κε ην πνζό ησλ 

8.800€. Η ηξίηε δόζε  κε ην ππόινηπν πνζό κεηά ηελ επηζηξνθή. 

 

Γ. Πποθεζμίερ-Γιαδικαζία. 

Η πξνζθνξά ζαο ζα θαηαηεζεί κέρξη ηε ηπίηη 22 Γεκεμβπίος 2015 θαη όρη πέξαλ ηεο 

11:00 π.κ. «Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα θαηαηίζεληαη ζην ζρνιείν κε θιεηζηό θάθειν κε 

επηζπλαπηόκελα ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζε πξσηόηππε κνξθή, θαη όρη κε 

ηειενκνηνηππία ή κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ…» (Αξηζκ. Πξση. 

190919/Γ2/25-11-2014 έγγξαθν ηνπ ΤΠΑΙΘ). Η ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο πνπ ζα 

απνηειείηαη από ηνλ Γηεπζπληή ηνπ 4
νπ

 Λπθείνπ ηελ ππνδηεπζύληξηα ηνπ Λπθείνπ, 

εθπξόζσπν ηνπ ζπιιόγνπ δηδαζθόλησλ ηνπ Λπθείνπ, εθπξόζσπν ηνπ 

δεθαπεληακεινύο ζπιιόγνπ ησλ καζεηώλ θαζώο θαη εθπξόζσπν ηνπ ζπιιόγνπ 

γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί, κεηά ηηο 13.00΄ ηεο ίδηαο κέξαο θαη ζα 

ζπληάμεη πξαθηηθό ζρεηηθό κε ηελ απόθαζε πνπ ζα πάξεη θαη ζα αλαθνηλώζεη ην 

απνηέιεζκά ηεο ζην πξαθηνξείν πνπ ζα έρεη ηε ζπκθεξόηεξε πξνζθνξά. 

 

 

Γηα  πεξηζζόηεξεο   πιεξνθνξίεο   επηθνηλσλήζηε ζην  ηειέθσλν  ηνπ ζρνιείνπ  

23210 35750    
 

                                                                                              

                                                                                                       Ο Γηεπζπληήο    
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