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ΘΕΜΑ: «Πξνθήξπμε  εθδήισζεο  ελδηαθέξνληνο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο γηα  ηε  
δηνξγάλσζε 5ήκεξεο Δθπαηδεπηηθήο Δθδξνκήο ηεο Γ` Λπθείνπ  ζηελ Κέξθπξα ή ζηελ 

Κξήηε». 

  Η Γηεπζύληξηα  ηνπ ΓΔΛ ΠΟΓΟΥΩΡΙΟΤ πξνθεξύζζεη ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο κε 
θιεηζηέο πξνζθνξέο, ζύκθσλα κε ην ΦΔΚ 681/ 2017, 33120/ΓΓ4/06-03-2017, ηελ ΚΤΑ αξ. 
Γ1α/ΓΠ.νηθ. 55254/ΦΔΚ 4187/Β` 10-09-2021 θαη ηελ 20833/ΓΓ4/12-02-2020 ΤΑ (ΦΔΚ 456 η.Β΄/13-
02-2020) γηα ηε δηνξγάλσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ ΓΔΛ Πνδνρσξίνπ  ζηελ 

Κέξθπξα ή ζηελ Κξήηε. 

 

 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ 

► Πξννξηζκόο εθδξνκήο: Κέξθπξα ή Κξήηε 

►Ηκέξα Αλαρώξεζεο εθδξνκήο: Γεπηέξα 11 Απξηιίνπ 2022  

►Ηκέξα Επηζηξνθήο εθδξνκήο: Παξαζθεπή 15 Απξηιίνπ 2022 

► Αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ καζεηώλ:30 

►Αξηζκόο ζπλνδώλ θαζεγεηώλ: Σξεηο (3): Αξρεγόο εθδξνκήο θαη δύν ζπλνδνί θαζεγεηέο 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ-ΕΚΔΡΟΜΗ 
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Γηα Κέξθπξα 

1ε κέξα: πγθέληξσζε ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ, έιεγρνο ιεσθνξείνπ, θαηακέηξεζε ησλ 

καζεηώλ θαη αλαρώξεζε από ην Πνδνρώξη ζηηο 7.00 π.κ. Δλδηάκεζε νιηγόιεπηε ζηάζε ζε 

ζηαζκό αλάπαπζεο ζην Κιεηδί Ηκαζίαο. Αλαρώξεζε γηα Ηγνπκελίηζα θαη άθημε ζην ιηκάλη 

ζηηο 13.30. Δπηβίβαζε ζην ferry boat ζηηο 14.30 θαη κεηάβαζε ζην λεζί ηεο Κέξθπξαο. Άθημε 

ζηελ Κέξθπξα ζηηο 16.30. Μεηάβαζε θαηεπζείαλ ζην μελνδνρείν. Σαθηνπνίεζε. ηηο 18.00 

αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν θαη πεξηήγεζε ζηελ παιηά πόιε ηεο Κέξθπξαο: Πιαηεία 

Ληζηόλ, θαληνύληα, Άγηνο ππξίδσλ, Γεκαξρείν. ηηο 20.30 επηζηξνθή ζην μελνδνρείν. 

Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε.  

2ε εκέξα: Αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν ζηηο 8.30. Μεηάβαζε θαη μελάγεζε ζην Βπδαληηλό 

Μνπζείν Αληηβνπληώηηζζαο θαη πεξηήγεζε ζην Νέν Φξνύξην. Πεξίπνπ ζηηο 13.00 δίσξε 

επίζθεςε θαη μελάγεζε ζην Μνπζείν Αζηαηηθήο Σέρλεο. ηε ζπλέρεηα πεξηήγεζε ζην Παιαηό 

Φξνύξην ηεο Κέξθπξαο. Από ηηο 17.30 σο ηηο 19.30 ειεύζεξνο ρξόλνο γηα θαγεηό θαη 

αγνξέο.  

3ε εκέξα: Αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν ζηηο 8.30. Μεηάβαζε θαη δίσξε μελάγεζε ζην 

Αρίιιεην. Αλαρώξεζε γηα Παλαγία Βιαρεξλώλ θαη Πνληηθνλήζη. ηε ζπλέρεηα κεηάβαζε θαη 

μελάγεζε ζην Μνλ Ρεπό θαη ζην Καλόλη. ηηο 17.00 επίζθεςε θαη μελάγεζε ζην κνπζείν 

ξνκπνηηθήο – ςεθηαθήο αλαβίσζεο ηεο αξηζηνθξαηηθήο θνηλσλίαο επί Δλεηνθξαηίαο (Casa 

Parlante Museum). ηηο 19.00 επίζθεςε ζην Μνπζείν Υαξηνλνκηζκάησλ Ινληθήο Σξαπέδεο. 

ηηο 20.30 επηζηξνθή.  

4ε εκέξα: Αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν ζηηο 8.30 γηα επίζθεςε ζηελ Παιαηνθαζηξίηζα. 

Μεηάβαζε ζην Αγγειόθαζηξν θαη αλάβαζε ζηνλ Παληνθξάηνξα. Αλαρώξεζε γηα Μπελίηζεο 

θαη επίζθεςε ζην Μνπζείν Θαιάζζεο Κέξθπξαο. Δπηζηξνθή ζηελ πόιε ηεο Κέξθπξαο θαη 

ειεύζεξνο ρξόλνο γηα θαγεηό θαη αγνξέο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν ζηηο 20.00. Γείπλν. 

Πξνεηνηκαζία γηα ηελ απξηαλή αλαρώξεζε. Γηαλπθηέξεπζε.  

5ε εκέξα: Αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν ζηηο 8.15. Μεηάβαζε θαη επίζθεςε ζην 

Αξραηνινγηθό Μνπζείν Κέξθπξαο. Αλαρώξεζε γηα ην ιηκάλη θαη επηβίβαζε ζην πινίν ζηηο 

10.45. Άθημε ζηελ Ηγνπκελίηζα ζηηο 13.15. Γεύκα ζηελ Ηγνπκελίηζα. Αλαρώξεζε ζηηο 

15.30. Δλδηάκεζε νιηγόιεπηε ζηάζε ζε ζηαζκό αλάπαπζεο ζην Κιεηδί Ηκαζίαο. Άθημε ζην 

Πνδνρώξη πεξίπνπ ζηηο 22.00.  

Γηα Κξήηε 

1ε εκέξα: πγθέληξσζε ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ, έιεγρνο ιεσθνξείνπ, θαηακέηξεζε 

καζεηώλ θαη αλαρώξεζε από ην Πνδνρώξη ζηηο 03.00. Άθημε ζην αεξνδξόκην ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

ηεο Θεζζαινλίθεο ζηηο 04.30 πεξίπνπ. Αλαρώξεζε γηα Ηξάθιεην ζηηο 06.35. Άθημε ζην 

Ηξάθιεην ζηηο 07.45. ηηο 09.00. επίζθεςε θαη μελάγεζε ζην Αξραηνινγηθό Μνπζείν ηνπ 

Ηξαθιείνπ θαη ζηηο 11.30. επίζθεςε ζην Μνπζείν Φπζηθήο Ιζηνξίαο ηνπ Ηξαθιείνπ. ηηο 

13.00 κεηάβαζε ζην μελνδνρείν, ηαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα θαη μεθνύξαζε. ηηο 17.30 

πεξηήγεζε ζηελ πόιε (Κνπιέο, Αγ. Μελάο, Αγ. Σίηνο, Δλεηηθή Λόηδηα, Πιαηεία Ληνληαξηώλ, 

Κξήλε Μνξνδίλη). ηηο 20.30 επηζηξνθή ζην μελνδνρείν, δείπλν, δηαλπθηέξεπζε. 
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2ε εκέξα: Αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν ζηηο 8.30 θαη κεηάβαζε ζηελ Κλσζό. Αθημε ζηηο 

9.00. Πεξηήγεζε θαη μελάγεζε ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν. ηηο 11.30  αλαρώξεζε γηα ηε 

Μνλή Αξθαδίνπ. Άθημε ζηηο 12.30 θαη μελάγεζε σο ηηο 13.30. Αλαρώξεζε γηα ηελ πόιε ηνπ 

Ρεζύκλνπ. Άθημε πεξίπνπ ζηηο 14.00. Πεξηήγεζε ζηελ Δλεηηθή πόιε (Δλεηηθό θάζηξν 

Φνξηέηδα, Δλεηηθό ιηκάλη, ζπλνηθίεο Δλεηνθξαηίαο). ηηο 17.00 επίζθεςε ζην Αξραηνινγηθό 

Μνπζείν Ρεζύκλνπ. ηηο 18.30 αλαρώξεζε γηα ην Ηξάθιεην. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν, 

δείπλν θαη δηαλπθηέξεπζε.  

3ε εκέξα: ηηο 8.30 αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν. Δπίζθεςε θαη μελάγεζε ζηνλ 

παξαδνζηαθό νηθηζκό ησλ Άλσ Αραξλώλ από ηηο 09.15 σο ηηο 10.30. Μεηάβαζε ζηνλ 

αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Φαηζηνύ θαη μελάγεζε από ηηο 12.00 σο ηηο 14.00. ηηο 14.00 

αλαρώξεζε γηα ηνλ Αγ. Νηθόιαν θαη άθημε ζηηο 15.30. Πεξηήγεζε θαη γεύκα. Αλαρώξεζε 

ζηηο 17.00. Μεηάβαζε ζην CRETAquarium – Θαιαζζόθνζκνο (Δλπδξείν ζηηο Γνύξλεο 

Γνπβώλ) θαη πεξηήγεζε. Αλαρώξεζε ζηηο 19.00 θαη επηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γείπλν. 

Γηαλπθηέξεπζε.  

4ε εκέξα: Αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν ζηηο 8.30 γηα ηελ πόιε ησλ Υαλίσλ (Λόηδηα, Σδακί 

Γεληηζάξσλ, λαόο Αγ. Φξαγθίζθνπ, Δλεηηθή Δθθιεζία, Δλεηηθά Σείρε, Ναπηηθό Μνπζείν). 

Αλαρώξεζε ζηηο 18.00 γηα ην μελνδνρείν. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε. 

5ε εκέξα: Αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν ζηηο 8.30. Μεηάβαζε ζην Ιζηνξηθό Μνπζείν 

Κξήηεο θαη πεξηήγεζε. ηηο 11.00 επίζθεςε ζην Μνπζείν Αξραίαο Διιεληθήο Σερλνινγίαο 

Ηξαθιείνπ Κώζηα Κνηζαλά. ηε ζπλέρεηα ειεύζεξνο ρξόλνο γηα πεξηήγεζε ζηελ πόιε, 

ςώληα θαη θαγεηό. Αλαρώξεζε γηα ην αεξνδξόκην ηνπ Ηξαθιείνπ θαη άθημε ζηηο 17.30. 

Αλαρώξεζε γηα Θεζζαινλίθε ζηηο 19.15. Άθημε ζηε Θεζζαινλίθε ζηηο 20.30. Αλαρώξεζε 

κε ιεσθνξείν γηα ην Πνδνρώξη θαη άθημε ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ ζηηο 22.30.  

 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΦΟΡΑ  

► Μεηαθνξηθό κέζνλ:  

Α. Γηα ηελ πελζήκεξε εθδξνκή ζηελ Κέξθπξα: Αλαρώξεζε από ην Πνδνρώξη κε ιεσθνξείν θαη 

κεηάβαζε ζην ιηκάλη ηεο Ηγνπκελίηζαο. Μεηάβαζε αθηνπιντθώο από ηελ Ηγνπκελίηζα ζηελ 

Κέξθπξα. Δπηζηξνθή αθηνπιντθώο από ηελ Κέξθπξα ζηελ Ηγνπκελίηζα θαη νδηθώο κε ιεσθνξείν 

από ην ιηκάλη ηεο Ηγνπκελίηζαο σο ην Πνδνρώξη.  

Β. Γηα ηελ πελζήκεξε εθδξνκή ζηελ Κξήηε: Αλαρώξεζε από ην Πνδνρώξη κε ιεσθνξείν θαη 

κεηάβαζε ζην αεξνδξόκην Θεζζαινλίθεο. Μεηάβαζε αεξνπνξηθώο από Θεζζαινλίθε γηα Κξήηε. 

Δπηζηξνθή από Κξήηε αεξνπνξηθώο ηελ ηειεπηαία εκέξα γηα Θεζζαινλίθε θαη από Θεζζαινλίθε 

ζην Πνδνρώξη κε ιεσθνξείν. 

► Καηεγνξία θαηαιύκαηνο-πεξηνρή :  

Ξελνδνρείν ηεζζάξσλ ή πέληε αζηέξσλ γηα 4 (ηέζζεξεηο) δηαλπθηεξεύζεηο  

α. ζε θνληηλή απόζηαζε από ηελ πόιε ηεο Κέξθπξαο 
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β. ζην Ηξάθιεην. 

Σν μελνδνρείν ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα ηε θηινμελία ησλ καζεηώλ ζε εληαίν θηήξην (όρη 

bungalows) (αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξεη ην μελνδνρείν). 

►Τπεξεζίεο θαηαιύκαηνο: 

 Α) Γηα ηε θηινμελία ησλ καζεηώλ ηξίθιηλα δσκάηηα ρσξίο ξάληδν θαη δηπιά θξεβάηηα θαη γηα ηνπο 

ζπλνδνύο εθπαηδεπηηθνύο κνλόθιηλα. Σα δσκάηηα ησλ καζεηώλ ζα ήηαλ πξνηηκόηεξν λα είλαη 

ζπγθεληξσκέλα όια καδί ζην ηζόγεην θαη ζηνλ 1ν όξνθν. 

Β) Ηκηδηαηξνθή  

►Λνηπέο ππεξεζίεο : 

Α) Πξόζζεηε ππεξεζία:: Ξελαγόο θαη έκπεηξνο ζπλνδόο ηνπ Γξαθείνπ δηαζέζηκνο θαζόιε ηελ 

δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο. 

Β) Δπηζθέςεηο ρώξσλ-ηόπσλ: Αλάινγα κε ηνλ ηόπν πξννξηζκνύ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο ηνπ ζρνιείνπ. 

Γ) Καζεκεξηλέο δηαδξνκέο από θαη πξνο ην μελνδνρείν θαη κεηαθηλήζεηο ησλ εθδξνκέσλ 

ζηελ Κέξθπξα ή ζηελ Κξήηε (εθδξνκέο - λπθηεξηλέο έμνδνη) κε ιεσθνξείν άξηζηεο 

θαηάζηαζεο ην νπνίν ζα είλαη δηαζέζηκν ζην ζρνιείν όιν ην 24σξν. 

Γ) Απαηηείηαη πιήξεο πεξηγξαθή ζπλνδεπόκελε από ελεκεξσηηθά θπιιάδηα ησλ πξνηεηλόκελσλ 

από ην πξαθηνξείν μελνδνρείσλ θαη κε ηελ αληίζηνηρε νηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ην θάζε 

μελνδνρείν. 

Δ) ηελ πξνζθνξά λα αλαθέξεηαη ν αξηζκόο ησλ FREE εηζηηεξίσλ γηα ηνπο καζεηέο, πέξαλ 

εθείλσλ ησλ ζπλνδώλ θαζεγεηώλ. 

 

ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα ηαμηδησηηθά πξαθηνξεία νθείινπλ λα ζπκπεξηιάβνπλ: 

 Όλνκα θαη θαηεγνξία θαηαιύκαηνο κε εκηδηαηξνθή, αξηζκό δσκαηίσλ θαη θιηλώλ θαη 

ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο. 

 Τπεύζπλε δήισζε όηη ην ηαμηδησηηθό πξαθηνξείν δηαζέηεη εηδηθό ζήκα ιεηηνπξγίαο, ην 

νπνίν βξίζθεηαη ζε ηζρύ. 

 Τπεύζπλε δήισζε όηη ην μελνδνρείν δηαζέηεη λόκηκε άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη όηη 

πιεξνύληαη όινη νη όξνη αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο. 

 Αζθάιεηα  αζηηθήο -επαγγεικαηηθήο επζύλεο. 

 Σν ζπλνιηθό θόζηνο ηεο εθδξνκήο θαη θόζηνο αλά καζεηή. 

 Αλαιπηηθά πξνηάζεηο ηνπ πξαθηνξείνπ γηα κεηαθηλήζεηο θαη μελαγήζεηο γηα θάζε 

εκέξα. 
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 Σνπο γεληθνύο όξνπο ζπκκεηνρήο ζηελ εθδξνκή. 

 Πξόζζεηε αζθάιηζε πνπ λα θαιύπηεη ηα έμνδα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή 

αζζέλεηαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ.  

 Δπηζηξνθή ηνπ πνζνύ ζπκκεηνρήο ζηελ εθδξνκή ζε καζεηή, εθόζνλ ππάξμεη 

πεξίπησζε καηαίσζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο ή αζζέλεηαο. 

 Γέζκεπζε γηα έγθαηξε πξνζθόκηζε βεβαίσζεο, ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ε 

κεηάβαζε θαη κάιηζηα ζηηο εκεξνκελίεο πνπ ζα ζπκθσλεζνύλ. 

 Αιιαγή, θαηόπηλ ζπκθσλίαο, ησλ πξνβιεπόκελσλ εκεξνκεληώλ (π.ρ. ζε 

πεξίπησζε πνπ ην Τπνπξγείν Παηδείαο αλαθνηλώζεη όηη ην δηάζηεκα απηό ζα 

δηεμαρζνύλ νη πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο ησλ ππνςεθίσλ) θαη επηζηξνθή όισλ ησλ 

ρξεκάησλ ζε πεξίπησζε κε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδξνκήο ιόγσ αλσηέξαο βίαο 

(θπζηθέο θαηαζηξνθέο, εθινγέο, παλδεκία - covid 19 θιπ).  

 Δλεκέξσζε γηα ηελ πνιηηηθή επηζηξνθήο ρξεκάησλ ιόγσ covid 19. 

 

Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα θαηαηεζνύλ ή απνζηαινύλ ζε θιεηζηνύο θαθέινπο κέρξη 

ηηο 12.00 ην κεζεκέξη ηεο Σεηάξηεο 12/01/2022 ζην ΓΕΛ Πνδνρσξίνπ. Κακία πξνζθνξά δε 

ζα γίλεη δεθηή κε θάμ ή κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ. Σν άλνηγκα ησλ πξνζθνξώλ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ηελ ίδηα εκέξα (12/01/2022) ζηηο 12:15.  

Η πξνζθνξά ζα πεξηιακβάλεη α) έμνδα γηα κνπζεία θαη ακνηβή μελαγώλ, β) 

αθηνπιντθά λαύια θαη θόξνπο αεξνδξνκίσλ γ) νκαδηθή ηαμηδησηηθή αζθάιηζε γηα 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη επείγνπζα αεξνκεηαθνξά, δ) αζθάιεηα αζηηθήο 

επζύλεο, όπσο νξίδεη ην ζρεηηθό ΠΔ , ε) πεπεηξακέλν ζπλνδό ηνπ γξαθείνπ θαη ζη) ΦΠΑ. 

Σν ηνπξηζηηθό γξαθείν έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εθδώζεη κεηά ηελ νινθιήξσζε 

ηεο εθδξνκήο Απόδεημε Παξνρήο Τπεξεζηώλ γηα θάζε καζεηή. 

 

 

 

Πνδνρώξη, 23/12/2021 

 

Η Γηεπζύληξηα 

 

                                                                                                Παπαληθνιάνπ Βαξβάξα 
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