
                                         ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ 
 
 ιμερα 23-1-2013, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 11.30 π.μ., ο παρακάτω 
υπογραφόμενοσ ΘΩΜΟΓΛΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ, ωσ εκπρόςωποσ του ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ 
ΓΡΑΦΕΙΟΤ Κ. ΘΩΜΟΓΛΟΤ & ΙΑ Ε.Π.Ε και οι :  
         1.   Αλμπάνθσ Γεϊργιοσ, Διευκυντισ του Γενικοφ Λυκείου Ηράκλειασ.   
         2. Κοταμπάςθσ Ιωάννθσ, Πρόεδροσ του δεκαπενταμελοφσ   μακθτικοφ 
ςυμβουλίου του ςχολείου, 
         3.   Χίντηιοσ Βαςίλειοσ,  Πρόεδροσ τθσ μακθτικισ κοινότθτασ του Γ1 
         4.   Μανταρλι Ελζνθ,  Πρόεδροσ τθσ μακθτικισ κοινότθτασ του Γ2, και 
         5.  Παπαδθμθτρίου Νικολζτα, Πρόεδροσ τθσ μακθτικισ κοινότθτασ του Γ3 ωσ 
εκπρόςωποι του Γενικοφ  Λυκείου  Ηράκλειασ,  ςχετικά με τθν 7ιμερθ εκπ/κι 
εκδρομι του Λυκείου, ςυμφϊνθςαν και  ςυναποδζχτθκαν τα εξισ : 
 
ΠΡΟΟΡΙΜΟ ΕΚΔΡΟΜΗ : ΠΡΑΓΑ, ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ, ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ….  
ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΕ : 48  ΜΑΘΗΣΕ ΚΑΙ 4 ΤΝΟΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ : ΑΠΟ  16 ΕΩ ΚΑΙ 22 ΜΑΡΣΙΟΤ  
ΚΟΣΟ : 325,00 € ΑΝΑ ΜΑΘΗΣΗ 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
 
 

1. Σα αεροπορικά ειςιτιρια Θεςςαλονίκθ – Μπρατιςλάβα για πτιςθ τςάρτερ 
με τθν αεροπορικι εταιρεία Sam air. 

2. Σθ διαμονι ςτα ξενοδοχεία   ςε τρίκλινα δωμάτια για τουσ μακθτζσ και 
μονόκλινα  για τουσ ςυνοδοφσ κακθγθτζσ.  

3. Σθ μεταφορά με  υπερυψωμζνο  λεωφορείο.  
4. Ημιδιατροφι (Πρωινό και Βραδινό ςτο ξενοδοχείο). 
5. Επίςθμοι ξεναγοί για τισ ξεναγιςεισ ςτθν Πράγα, ςτθ Βουδαπζςτθ και ςτο 

Βελιγράδι.  
6. υμμετοχι ςυνοδϊν κακθγθτϊν. 
7. Αςφάλεια αςτικισ επαγγελματικισ ευκφνθσ με τθν αςφαλιςτικι εταιρεία 

GENERALLI HELLAS και αρικμό αςφ. ςυμβολαίου 10856928. 

 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΜΟ: 
 
υνολικό κόςτοσ :  15600 € 
Προκαταβολι :   3000 € με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ   
          Δόςθ 1θ  : 4000 € ςτισ 20-2-2013  
          Δόςθ 2θ  : 4000 € ςτισ 12-3-2013  
Εξόφλθςθ : 4600 € ωσ ριτρα με τθ λιξθ τθσ εκδρομισ.  
 
 

 



ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

 

Πράγα-Βουδαπέζηη- Βελιγράδι 
1η Ημέρα: Σέρρες  – Μπραηιζλάβα (Αεροπορικώς) – Πράγα  

 
Δπηβίβαζε ζην ιεσθνξείν μεκεξώκαηα ζηηο 02:00 π.κ. κε ηηο απνζθεπέο καο γηα λα 

αλαρσξήζνπκε γηα ην αεξνδξόκην Μαθεδνλία. Έιεγρνο εηζηηεξίσλ θαη αλαρώξεζε γηα ηελ 

Μπξαηηζιάβα, κηα από ηηο λεόηεξεο πξσηεύνπζεο ζηελ Δπξώπε, ε όπνηα ήηαλ κηα από ηηο 

ζεκαληηθόηεξεο πόιεηο ηεο Απζηξννπγγξηθήο απηνθξαηνξίαο.  

Μεηά ηελ άθημή καο ζηελ πόιε, αλαρώξεζε γηα ηελ παλέκνξθε Πξάγα, ηε ιεγόκελε θαη 

«ΥΡΤΗ ΠΟΛΗ», ην πην όκνξθν αζηηθό ηνπίν ηεο Δπξώπεο. Σαθηνπνίεζε  ζην μελνδνρείν 

HOTEL  DORINT DON GIOVANNI  4****. Mεηάβαζε ζην θέληξν ηεο πόιεο  γηα λα 

πεξηεγεζνύκε ζην ηζηνξηθό ηεο θέληξν. Θα δνύκε ην Γεκαξρείν, ην  αζηξνλνκηθό ξνιόη, ην 

πύξγν ηεο Ππξίηηδαο θαη ηε πιαηεία Wenceslas. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γείπλν.  

Γηαλπθηέξεπζε. 

 

2η  Ημέρα: Πράγα– Ξενάγηζη ζηην περιοτή ηης Καζηρούπολης  
 
Μεηά ην πξσηλό αλαρώξεζε  γηα ηελ μελάγεζε ε νπνία ζα αξρίζεη από ηελ πεξηνρή 

Hradcancy. Θα επηζθεθζνύκε ην θάζηξν ηεο Πξάγαο , ηνλ Καζεδξηθό λαό ηνπ Αγίνπ Βίηηνπ, 

ην Λνξέην, ηελ  γεηηνλία ησλ Αιρεκηζηώλ- ρξπζή νδό , ηα γξαθηθά δξνκάθηα ηεο Mala 

Strana, ηνλ λαό ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη ηέινο ηελ γέθπξα ηνπ Καξόινπ. ηε ζπλέρεηα 

Υξόλνο ειεύζεξνο ζηελ αγνξά ηεο πόιεο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν.  Γείπλν. Σν βξάδπ 

πξναηξεηηθή δηαζθέδαζε. Γηαλπθηέξεπζε.   

 
3η Ημέρα :  Πράγα  – Βοσδαπέζηη  

 
Πξσηλό ζην ρώξν ηνπ μελνδνρείνπ θαη λσξίο ην πξσί αλαρώξεζε γηα  ηε Βνπδαπέζηε. Άθημε 

λσξίο ην απόγεπκα.  Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν HOTEL  ACTOR  4**** ΣΗ 

ΒΟΤΓΑΠΔΣΗ. ηε ζπλέρεηα ζα  επηζθεθηνύκε ην λεζί ηεο Μαξγαξίηαο. Μηα  ήξεκε, 

πξάζηλε όαζε, θαηακεζήο ηνπ Γνύλαβε. Σν λεζί ηεο Μαξγαξίηαο  ζην Γνύλαβε πνπ πήξε ην 

όλνκα ηνπ από ηελ πξηγθίπηζζα Margit, ε νπνία πέξαζε ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο δσήο ηεο 

εδώ ζην παιηό κνλαζηήξη. ηα 2,5 ρικ. ηνπ λεζηνύ ππάξρνπλ: ε εθθιεζία ηνπ Αγ. Μηραήι 

όπνπ είλαη θαη ηo παιαηόηεξν θηίξην ηνπ λεζηνύ, ε Γνκηληθαληθή θαη Φξαγθηζθαληθή 

εθθιεζία, ην πεγάδη Bodor, ην ζπγθξόηεκα Palatinus κε πηζίλεο θαη ζεξκά ηακαηηθά λεξά, ν 

πύξγνο ηεο πδξνδεμακελήο (ν εμώζηεο ηνπ πξνζθέξεη παλνξακηθή ζέα ζε όιν ην λεζί), ην 

Δθαηνληαεηέο Μλεκείν (πνπ ππελζπκίδεη ηελ έλσζε ησλ Buda, Obuda θαη Pest) θαη ην 

ζξπιηθό μελνδνρείν Danubius Grand Hotel Margitsziget. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γείπλν.  

Γηαλπθηέξεπζε.  

 

4η Ημέρα : Βοσδαπέζηη  
 
Πξσηλό θαη μεθηλάκε ηελ πεξηήγεζε καο από ηελ Πέζηε πνπ απιώλεηαη ζε κηα κεγάιε 

πεδηάδα, ζα ζηακαηήζνπκε ζηελ πιαηεία ησλ Ηξώσλ όπνπ ζα γλσξίζνπκε ηελ ηζηνξία ηεο 

ρώξαο. Η πιαηεία είλαη ζηνιηζκέλε κε ηα ππέξνρα αγάικαηα ησλ Ούγγξσλ βαζηιέσλ θαζώο 

θαη ηνπ αξράγγεινπ Γαβξηήι όπνπ πςώλεη ζηα ρέξηα ηνπ ην ζηέκκα, ηεξόηεξν ζύκβνιν ηεο 

ρώξαο. ηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε ηνλ θαζεδξηθό λαό ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ, ηε ιεσθόξν 

Γεκνθξαηίαο κε ηελ Όπεξα θαη ηα θαινδηαηεξεκέλα ηεο θηίξηα, ην νγθώδεο Μπαξόθ 

Κνηλνβνύιην(εμσηεξηθά) πνπ είλαη ην κεγαιύηεξν ζηελ Δπξώπε, κε κήθνο 268 θαη ύςνο 96 

κ., πνπ βξίζθεηαη ζηηο όρζεο ηνπ Γνύλαβε, ηηο γέθπξεο πνπ ελώλνπλ ηελ Βνύδα κε ηελ 



Πέζηε. Καηόπηλ δηαζρίδνληαο ηελ νκνξθόηεξε από ηηο 8 γέθπξεο ηεο πόιεο, απηή ησλ 

αιπζίδσλ, ζα πεξάζνπκε ζηελ πιεπξά ηεο Βνύδαο όπνπ ζα δνύκε ην Κάζηξν, ηελ Δζληθή 

Πηλαθνζήθε, ηνλ Πύξγν ησλ Φαξάδσλ ζήκα θαηαηεζέλ ηεο πόιεο, πνπ απνηειείηαη από επηά 

πύξγνπο πάλσ ζηα κεζαησληθά ηείρε, από όπνπ πξνζθέξεηαη εθπιεθηηθή ζέα ηεο ηξηγύξσ 

πεξηνρήο, ην Γνηζηθό λαό Μαηύαο κε ηνπο νδνλησηνύο ππξγίζθνπο όπνπ εζηέθνλην παιηά νη 

Ούγγξνη Βαζηιείο. Από ην ιόθν Gellert θαη ην άγαικα ηεο Διεπζεξίαο, ζα ζαπκάζνπκε 

παλνξακηθά ηηο δύν πόιεηο.  Υξόλνο ειεύζεξνο ζηελ αγνξά ηεο πόιεο . Δπηζηξνθή ζην 

μελνδνρείν. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε.  

 

5η Ημέρα :  Βοσδαπέζηη – Bιέννη-Βοσδαπέζηη. 
 

Πξσηλό. Αλαρώξεζε γηα ηελ πόιε ηεο κνπζηθήο, ηε Βηέλλε. ηελ μελάγεζε ηεο πόιεο ζα 

δνύκε ην Ρίγθ ηξάζζε κε ην ζαπκάζην πάξθν, ηελ Όπεξα, ηα αλάθηνξα Υόθεκπνπξγθ, ην 

Κνηλνβνύιην, ην Γεκαξρείν, ηνλ θαζεδξηθό λαό ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ θαη ηελ εθθιεζία ηνπ 

Σάκαηνο. πλερίδνληαο ζα επηζθεθζνύκε ηα ζεξηλά αλάθηνξα ηεο Μαξίαο Θεξεζίαο, ην 

αξηζηνύξγεκα ηνπ έλκπξνπλ κε ηα 1.400 δσκάηηα θαη ην αλάθηνξν ηνπ Μπειβεληέξε. 

Δπηζηξνθή. 

 

6η Ημέρα :  Βοσδαπέζηη – Βελιγράδι  
 

Πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη αλαρώξεζε γηα ηελ επηζηξνθή. άθημε λσξίο ην απόγεπκα ζηελ 

πξσηεύνπζα ηεο εξβίαο, ην Βειηγξάδη. Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν HOTEL  PRAG  

4**** ΣΟ ΒΔΛΙΓΡΑΓΙ. ηε ζπλέρεηα ζα πεξηεγεζνύκε ζηελ πόιε πνπ ρηηζκέλε ζηε 

ζπκβνιή ηνπ άβα θαη ηνπ Γνύλαβε, μεθηλώληαο από ηελ θεληξηθή νδό Κλεδ Μηραήινβα, ην 

κεζαησληθό θάζηξν Καιεκέγθληαλ, ηνλ Πύξγν Νebosja πνπ ήηαλ ε θπιαθή θαη ν ηόπνο 

ζαλάηνπ ηνπ Ρήγα Φεξαίνπ. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γείπλν. Γηαλπθηέξεπζε.  

 

7η Ημέρα : Βελιγράδι – Σέρρες. 
 
Μεηά ην πξσηλό ζα θιείζνπκε ηνλ θύθιν γλσξηκίαο καο κε ηελ πόιε ηνπ Βειηγξαδίνπ αθνύ 

μελαγεζνύκε ζηελ θεληξηθή πιαηεία Γεκνθξαηίαο κε ην άγαικα ηνπ πξίγθηπα Μηραήι, ην 

Δζληθό Θέαηξν, ην Δζληθό Μνπζείν, ην Κνηλνβνύιην ην ζηληξηβάλη Σεξάδηε θαη ηνλ Ναό ηνπ 

Αγίνπ άββα (κεγαιύηεξνο ησλ Βαιθαλίσλ).Υξόλνο ειεύζεξνο ζηελ αγνξά ηεο πόιεο. 

Νσξίο ην κεζεκέξη αλαρώξεζε θαη κέζσ Νηο, όθηαο άθημε ην βξάδπ ζηηο έξξεο ζηηο 22:00. 
 

Οι ςυμβαλλόμενοι 
 
 

    Για το ςχολείο                                                   Για το πρακτορείο 
1. Αλμπάνθσ Γεώργιοσ                                            
                                                                                      Θωμόγλου Κωνςταντίνοσ 
2. Κοταμπάςθσ Ιωάννθσ 

      
      3. Χίντηιοσ Βαςίλειοσ 
     
      4. Μανταρλι Ελζνθ 
 
      5. Παπαδθμθτρίου Νικολζτα 
 


