
 

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΠΡΟΦΟΡΕ ΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΕΠΑΛ «ΣΑΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΑ ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ» ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ 
 

 

 

Σόποσ προοριςμοφ: Ακινα 

Αρικμόσ ςυμμετεχόντων: 19 μακθτζσ (4 κορίτςια-15 αγόρια) και 3 ςυνοδοί κακθγθτζσ 

(ςφνολο 22 άτομα) 

Μεταφορά Χίοσ-Πειραιάσ-Χίοσ: ακτοπλοϊκι 

φνολο διανυκτερεφςεων: 2 

 

 

 

 

Αιτοφμαςτε προςφορζσ για: 

 

- Ειςιτιρια ακτοπλοϊκισ μετακίνθςθσ από Χίο για Πειραιά ςτισ 4 Απριλίου 
2019 και από Πειραιά για Χίο ςτισ 7 Απριλίου 2019. 
  

- Δωμάτια ξενοδοχείου ςτο κζντρο τθσ Ακινασ ι ςτο κζντρο του Πειραιά: 
 

5 τρίκλινα και 2 δίκλινα για τουσ μακθτζσ/τριεσ και 3 μονόκλινα για τουσ 

ςυνοδοφσ. 

 

Λεωφορείο δυναμικότθτασ 22 ατόμων για τισ μετακινιςεισ από/προσ το λιμάνι του 

Πειραιά και από/προσ τα ςθμεία ενδιαφζροντοσ. 

 

 

 
 

ΣΑΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΗΡΙΑ ΝΑΤΣΙΚΩΝ 
ΠΟΤΔΩΝ 

-------- 
Σαχ. Δ/νςη  : Αεροπόρου Χρ. Ροδοκανάκη 38 
Σ.Κ. – Πόλη  : 82100 – Χίοσ 
Σηλζφωνο   : 2271085010 
E-mail           : info@teenschool.gr 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Αναχϊρθςθ από τθ Χίο 

 

1θ μζρα 

 

 Άφιξθ - Επιβίβαςθ ςε λεωφορείο προκειμζνου να μεταβοφμε ςτο ξενοδοχείο. 
 

 Σακτοποίθςθ ςτα δωμάτια και πρωινό γεφμα. 
 

 Εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςτα γραφεία του Ομίλου Σςάκοσ. 
 

 Μεςθμεριανό γεφμα. 
 

 Επίςκεψθ ςτο Πλανθτάριο του Ιδρφματοσ Ευγενίδου. 
 

 Βραδινι ζξοδοσ για δείπνο και βόλτα ςτο Παςαλιμάνι. 
 

2θ μζρα 

 

 Πρωινό ςτο ξενοδοχείο. 
 

 Επίςκεψθ ςτο μουςείο Illusions.  
 

 Επίςκεψθ ςτο μουςείο του κωρθκτοφ Αβζρωφ. 
 

 Μεςθμεριανό γεφμα. 
 

 Σο απόγευμα παρακολοφκθςθ κεατρικισ παράςταςθσ. 
 

 Βραδινι ζξοδοσ για δείπνο και βόλτα ςτο Θθςείο. 
 

3θ μζρα 

 

 Πρωινό ςτο ξενοδοχείο. 
 

 Επίςκεψθ ςτο Μουςείο Ακρόπολθσ. 
 

 Μεςθμεριανό γεφμα. 
 

 Σο απόγευμα επίςκεψθ Κδρυμα Πολιτιςμοφ «ταφροσ Νιάρχοσ». 
 

 Μετάβαςθ ςτο λιμάνι του Πειραιά, επιβίβαςθ ςτο πλοίο και αναχϊρθςθ για 
Χίο. 
 



Σο πρόγραμμα κα διαφοροποιθκεί ωσ προσ τισ ϊρεσ και τουσ προοριςμοφσ ανάλογα 

με τθ διακεςιμότθτα των χϊρων επίςκεψθσ. 

 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ 

 

1. Ο διοργανωτισ (γραφείο ταξιδιοφ) να διακζτει ειδικό ςιμα λειτουργίασ και 
να αναλαμβάνει τθν υποχρεωτικι αςφάλιςθ αςτικισ επαγγελματικισ ευκφνθσ 
όπωσ και τθν αςφάλιςθ που κα καλφπτει τα ζξοδα ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ 
ι αςκζνειασ μακθτι ι εκπαιδευτικοφ (κάκε προςφορά κα ςυνοδεφεται 
απαραιτιτωσ από υπεφκυνθ διλωςθ κατοχισ του ειδικοφ ςιματοσ 
λειτουργίασ τουριςτικοφ πρακτορείου, το οποίο πρζπει να βρίςκεται ςε ιςχφ 
κακϊσ και διλωςθ ότι το πρακτορείο καλφπτει όλεσ τισ προδιαγραφζσ που 
προβλζπονται με τθν Τ.Α. 129287/Γ2/10-11-2011 (ΦΕΚ 2769/τ.Βϋ/02-12-2011 , 
ΦΕΚ 4227/ τ.Βϋ/28-12-2016 και ΦΕΚ 5787/6-03-2017, Σεφχοσ Βϋ, αρ. φφλλου 
681) και τθ ςχετικι νομοκεςία για όλεσ τισ αςφαλιςτικζσ καλφψεισ που 
αναφζρονται). 

2. Η προςφορά κατατίκεται ςε (1) πρωτότυπο και (2) αντίγραφα. 
 

 

Χρόνοσ και τόποσ υποβολισ των κλειςτϊν προςφορϊν με επιςυναπτόμενα τα 
απαραίτθτα δικαιολογθτικά ςε πρωτότυπθ μορφι ορίηεται θ 12/3/2019 θμζρα Σρίτθ 
και μζχρι τισ 12:00μμ  ςτο ΕΠΑΛ «ΣΑΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΙΑΔΕΤΣΗΡΙΑ ΝΑΤΣΙΚΩΝ 
ΠΟΤΔΩΝ» 
 
Σθλζφωνα Επικοινωνίασ: 2271085010, 2271085011 
e-mail: secretariat@teenschool.gr. 
 
 
Διεφκυνςθ: Αεροπόρου Χριςτου Ροδοκανάκθ 38, Φάρκαινα, Χίοσ. 
Τπόψθ Δ/ντθ κ. Καραποφλιου Ακανάςιου. 
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