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Το  σχολείο  μας  προτίθεται  να  πραγματοποιήσει  μία  ημερήσια  εκδρομή  την  Πέμπτη 1
Δεκεμβρίου στη Πάτρα 

Προκειμένου και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία να επιλεγεί το ταξιδιωτικό γραφείο
που θα οργανώσει την παραπάνω ημερήσια εκδρομή των μαθητών του σχολείου, παρακαλούμε να
μας αποστείλετε - σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε – μέχρι  την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2022 και
ώρα 12:00 στο σχολείο  (ταχυδρομικώς  ή  με  οποιοδήποτε άλλο  τρόπο)  κλειστή  προσφορά.  Θα
συμμετέχουν  εξήντα  επτά  (67)  μαθητές/τριες  και  τέσσερις  (04)  συνοδοί  εκπαιδευτικοί.
Εκπρόθεσμες προσφορές δεν θα  ληφθούν υπόψη. Με την προσφορά θα πρέπει να υπάρχει  και
υπεύθυνη δήλωση ότι το πρακτορείο διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ. 

Επιθυμούμε:
Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

Το πρόγραμμα  της εκδρομής είναι το παρακάτω:

8.15 π.μ.: Αναχώρηση από το Νεοχώρι Άρτας για Πάτρα με μία ολιγόλεπτη ενδιάμεση στάση.

10.30 π.μ.: Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών.

11.30-12.30: Περιήγηση στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών και στάση στο Πάρκο Ειρήνης.

13.00: Επίσκεψη στο οινοποιείο Achaia Clauss, (το παλαιότερο οινοποιείο της Ελλάδας, έτος ίδρυσης το 1861). το παλαιότερο οινοποιείο της Ελλάδας, έτος ίδρυσης το 1861). 

14.30 μ.μ.: Ελεύθερος χρόνος για φαγητό στο κέντρο της Πάτρας. 

16.30  μ.μ.:  Περιήγηση στην πόλη  για  να δούμε τον  Ιερό  Ναό του Αγίου Αποστόλου  Ανδρέα (το παλαιότερο οινοποιείο της Ελλάδας, έτος ίδρυσης το 1861). Πολιούχου

Πατρών), το Ρωμαϊκό Ωδείο και το κάστρο της Πάτρας.

18.30 μ.μ.: Αναχώρηση από Πάτρα.

20.30 μ.μ.: Άφιξη στο Νεοχώρι.

Σημειώνουμε ότι :
1. Οι προσφορές θα ανοιχτούν όπως προβλέπει ο νόμος την ίδια μέρα ενώπιον επιτροπής 

καθηγητών, αντιπροσώπων των μαθητών.
2. Θα πρέπει να αναφέρεται η τελική συνολική τιμή της εκδρομής και η επιβάρυνση ανά 

μαθητή.
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                                                                                                                                    Ο Διευθυντής

Γεωργούλας Κωνσταντίνος
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