
 

 

    

Άδενδρο, 09/03/ 2022 

 

Αρ. Πρωτ:  32                                                                                                  

 

Προς :  ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης         

 

Τμήμα Εκδρομών – Μετακινήσεων 

 

 

ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκδρομή της Γ΄ Λυκείου 

 

      Σας γνωστοποιούμε ότι το  ΓΕ.Λ. Αδένδρου διοργανώνει 5ήμερη εκδρομή στην Αθήνα για τους 

μαθητές/τριες της Γ΄Λυκείου.  Για την σύνταξη της προσφοράς να ληφθούν υπόψη τα εξής: 

Στοιχεία εκδρομής 

 ΤΟΠΟΣ: Αθήνα (Κατά τη μετάβαση, στάση στα Καμένα Βούρλα, κατά την επιστροφή, στάση 

στον Βόλο). 

 ΧΡΟΝΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07/04/2022 – 11/04/2022 

 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ:   18 μαθητές/τριες  και  3 συνοδοί καθηγητές/τριες  

 ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: Λεωφορείο 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ: Ξενοδοχείο 4*.  

o Μονόκλινο (για έναν μαθητή), δίκλινα-τρίκλινα-τετράκλινα για τους μαθητές/τριες και 

μονόκλινα για τους/τις συνοδούς καθηγητές/τριες (ΟΧΙ ΡΑΝΤΖΑ) 

 ΔΙΑΤΡΟΦΗ: Πρωινό και ημιδιατροφή. 

 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  16/03/2022 και ώρα 12.μμ.                                                                                                         

 

Απαραίτητοι όροι 

 

  Ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και πρόσθετη ασφάλιση 

με κάλυψη εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας. 

 Ασφάλιση σε περίπτωση θετικού κρούσματος covid 19. 

 Πρόβλεψη για δωμάτιο όπου θα απομονωθεί το θετικό κρούσμα covid 19. 

 Λεωφορείο σύγχρονο σε άρτια κατάσταση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, διαθέσιμο καθ΄ 

όλη  τη διάρκεια της εκδρομής. 

 Συνοδός του πρακτορείου σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής-ξεναγός.  

 Η κατάθεση της προσφοράς από το ταξιδιωτικό γραφείο θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται 

και από υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

 Σε περίπτωση που ακυρωθεί η εκδρομή, χωρίς ευθύνη του σχολείου (ανωτέρα βία, ακύρωση 

λόγω έκτακτης ανάγκης κτλ),επιστρέφεται στο ακέραιο η προκαταβολή.  

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 

 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

ΣΤΟΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ Δ/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΔΕΝΔΡΟΥ 
Ταχ. Δ/νση: Άδενδρο Δήμου Χαλκηδόνας, Τ.Κ. 57007 

Τηλέφωνο :23910 32025 

mail@2lyk-chalk.thess.sch.gr 

url: http://2lyk-chalk.thess.sch.gr/ 

Πληροφορίες: Στολίδου  Ολγα 
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