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ΠΡΟ

Γ/νζη Γ/θμιαρ Δκπ/ζηρ
Ν. Κέπκςπαρ

Θέμα : Ππόζκληζη εκδήλωζηρ ενδιαθέπονηορ για ηην εκδπομή ηηρ Β’ ηάξηρ ζηην
Βοςλή ηων Δλλήνων
Σο 3ο Γενικό Λύκειο Κέπκςπαρ καλεί όζοςρ ενδιαθέπονηαι να αναλάβοςν ηην
ππαγμαηοποίηζη ηηρ 4/ήμεπηρ εκδπομήρ ηυν μαθηηών ηηρ Β΄ Σάξηρ ηος ζσολείος μαρ ζηη
Αθήνα (Βοςλή ηυν Δλλήνυν και Παναθηναφκό ηάδιο) να καηαθέζοςν πποζθοπά ζε
κλειζηό θάκελο μέσπι 10-2-2014 ημέπα Γεςηέπα και ώπα 13.00 ζηο γπαθείο ηος
Γιεςθςνηή ηος ζσολείος.
ηην πποζθοπά θα ππέπει να αναγπάθονηαι:
1.

ηο ζςνολικό κόζηορ ηηρ ππαγμαηοποίηζηρ ηηρ εκδπομήρ καθώρ και η οικονομική
επιβάπςνζη καηά μαθηηή,

2.

η ονομαζία και η διεύθςνζη ηος ξενοδοσείος (ηο ξενοδοσείο θα ππέπει να βπίζκεηαι ζηο
κένηπο πληζίον ηηρ πλαηείαρ ςνηάγμαηορ), και να είναι μέσπι ηεζζάπυν αζηέπυν,

3.

η ονομαζία ηηρ Αζθαλιζηικήρ Δηαιπείαρ ζηην οποία είναι αζθαλιζμένο ηο ξενοδοσείο
και όηι παπέσει αζθάλιζη για ηην πεπίπηυζη αηςσήμαηορ ζε μαθηηή,

4.

η αζθαλιζηική εηαιπεία ζηην οποία είναι αζθαλιζμένα ηα λευθοπεία και η οποία
παπέσει αζθαλιζηική κάλςτη ζηοςρ επιβαίνονηερ ζε πεπίπηυζη αηςσήμαηορ.

Απιθμόρ μαθηηών πος ππόκειηαι να ζςμμεηάζσοςν: 60
Απιθμόρ ζςνοδών εκπαιδεςηικών: 3

Ππόγπαμμα Δκδπομήρ
Κυριακή 9 Μαρτίου - Πρώτη μέρα
-

9.00’ Ανασώπηζη από ηο λιμάνι ηηρ Κέπκςπαρ

-

Άθιξη ζηην Ηγοςμενίηζα και άμεζη ανασώπηζη για Αθήνα με ενδιάμεζη ζηάζη για
ππόσειπο θαγηηό

-

19.00’ Άθιξη ζηη Αθήνα

-

Ξεκούπαζη και έξοδορ για θαγηηό

Δευτέρα 10 Μαρτίου - Δεύτερη μέρα
-

9.00’ Δπίζκετη και ξενάγηζη ζηη Βοςλή ηυν Δλλήνυν (1η ομάδα)

-

12.00’ Δπίζκετη ζηο Μοςζείο ηηρ Ακπόποληρ

-

16.00’ Δπίζκετη και ξενάγηζη ζηη Βοςλή ηυν Δλλήνυν (2η ομάδα)

-

18.00’ Δπιζηποθή ζηο ξενοδοσείο

-

Βπαδινή έξοδορ για θαγηηό, μοςζική ζκηνή

Τρίτη 11 Μαρτίου - Τρίτη μέρα
-

11.00’ Δπίζκετη και ξενάγηζη ζηο Παναθηναφκό ηάδιο (Καλλιμάπμαπο)

-

13.30’ Δπίζκετη ζηο Δςγενίδειο Ίδπςμα (Πλανηηάπιο)

-

14.30’ Φαγηηό – Πεπιήγηζη ζηην πόλη

-

18.30’ Βπαδινή έξοδορ – Θεαηπική παπάζηαζη

Τετάρτη 12 Μαρτίου - Τέταρτη μέρα
-

9.00’ Ανασώπηζη για Ηγοςμενίηζα με ενδιάμεζη ζηάζη για θαγηηό

-

18.30’ Ανασώπηζη από Ηγοςμενίηζα για Κέπκςπα

Ο Γιεςθςνηήρ

ΠΤΡΙΓΩΝ ΓΑΣΟΤΛΗ

