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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
 
1η μέρα 28/11/17: ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Συγκέντρωση στο λιμάνι του Ηρακλείου και επιβίβαση. Τακτοποίηση στις καμπίνες και 
αναχώρηση για το λιμάνι του Πειραιά. 
 
2η μέρα 29/11/17: ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά και αναχώρηση με λεωφορείο για την πόλη της 
Θεσσαλονίκης με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Το βράδυ, μεταφορά των μαθητών με λεωφορείο σε νυχτερινό κέντρο της 
πόλης για ψυχαγωγία, αν χρειαστεί. 
 
3η μέρα 30/11 17: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ - ΜΟΥΔΑΝΙΑ  
Πρόγευμα  και  αναχώρηση  από  το  ξενοδοχείο για  την  μαγευτική  Χαλκιδική. 
Πρώτος  μας σταθμός το Σπήλαιο  Πετραλώνων. Ακολουθεί ξενάγηση στο Μουσείο & 
στο  Σπήλαιο. Το καταστόλιστο με σταλαγμίτες και σταλακτίτες σπήλαιο Πετραλώνων 
βρίσκεται στους δυτικούς πρόποδες του βουνού Κατσίκα και σε υψόμετρο περίπου 300 
μέτρα από το επίπεδο της θάλασσας. Στην συνέχεια αναχώρηση  για  τα  Μουδανιά. 
Λίγο πριν αντικρίσετε τη πόλη  σημείο γνωριμίας αποτελεί ο απέραντος ελαιώνας που το 
1923 ήταν ένα από τα κίνητρα εγκατάστασης των πρωτοπόρων Μουδανιωτών. Ένα 
αξιόλογο και μοναδικό στον Ελλαδικό χώρο μουσείο ναυτικών αντικειμένων και 
οστράκων και ένα λαογραφικό μουσείο που φιλοξενεί αντικείμενα από τις αλησμόνητες 
πατρίδες, λειτουργούν στα Νέα Μουδανιά, επιστροφή στο ξενοδοχείο και 
διανυκτέρευση. 

4η μέρα 01/12/17: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Πρόγευμα  και  αναχώρηση  από  το  ξενοδοχείο για να κάνουμε την ξενάγηση της 
πόλης όπου ανάμεσα στα άλλα αξιοθέατα θα δούμε τα Κάστρα, τον Λευκό Πύργο, σήμα 
- σφραγίδα της Θεσσαλονίκης, την θριαμβική αψίδα του Γαλέριου, στήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη μετά την νίκη του Καίσαρα Γαλέριου Βαλέριου Μαξιμιανού, το Μουσείο 
Βεργίνας, το Ναό του Αγίου Δημητρίου, το Ναό της Αγίας Σοφίας, και τον Πύργο του 
Ο.Τ.Ε. Χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.  
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5η μέρα 02/12/17: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΕΡΓΙΝΑ - ΒΕΡΟΙΑ - ΝΑΟΥΣΑ - 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Μετά το πρωινό αναχώρηση από το ξενοδοχείο για επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο 
της Βεργίνας, εκδρομή στη Βέροια, την Έδεσσα, την Νάουσα. Θα επισκεφθούμε την 
Βέροια η οποία είναι μία πλούσια και μοντέρνα πόλη, κέντρο βιομηχανικής επεξεργασίας 
των άφθονων γεωργό-κτηνοτροφικών προϊόντων της περιοχής. Θα επισκεφθούμε την 
όμορφη Νάουσα με πολύ πράσινο και άφθονα πηγαία  νερά, που διασχίζεται από τον 
ποταμό Αραπίτσα. Στη συνέχεια επίσκεψη στον Αγιο Νικόλαο, ελεύθερος χρόνος για 
φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

6η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση με λεωφορείο για το λιμάνι του Πειραιά με 
ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη και τακτοποίηση στις καμπίνες. Αναχώρηση για το λιμάνι του 
Ηρακλείου. 
 
7η μέρα: ΑΦΙΞΗ  ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ  
Άφιξη στο λιμάνι του Ηρακλείου με τις καλύτερες εντυπώσεις από την εκδρομή μας. 
 
 
 
Τιμή κατ’ άτομο: 

 
262 € PORTO PALACE HOTEL LUX κατ. 5*  με πρωινό + 4€ κάθε γεύμα        
(BUFFET ) 
 
249 € CAPSIS HOTEL A’ κατ. 4*( κανονικά κρεβάτια ) με πρωινό + 7€ κάθε 
γεύμα ( BUFFET ) 
 
237 € ROTONDA HOTEL B’ κατ. 3* με πρωινό + 7€ κάθε γεύμα ( MENU ) 

 
 
Συνολική τιμή: ( Θα πληρώσουν όσα άτομα ταξιδεύουν εκτός των FREE 
μαθητών και καθηγητών ) 
 

 PORTO PALACE HOTEL 130 Χ 262 € = 34.060 €  
 CAPSIS HOTEL 130 Χ 249 € = 32.370 € 

 ROTONDA HOTEL 130 Χ 237 € = 30.810 € 
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Περιλαμβάνονται: 

 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηράκλειο - Πειραιάς - Ηράκλειο με Μινωικές Γραμμές και με 
ΑΝΕΚ σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες για τους μαθητές. 

 Δίκλινες εσωτερικές καμπίνες για τους συνοδούς - καθηγητές ( Δώρο δείπνο στο 
πλοίο για τους συνοδούς ). 

 4 διανυκτερεύσεις σε 3κλινα - 2κλινα δωμάτια για τους μαθητές. 
 Μονόκλινα δωμάτια για τους καθηγητές. 
 Πρωινό καθημερινά στα ξενοδοχεία (BUFFET). 
 Τουριστικά λεωφορεία υπερυψωμένα, ( όχι διώροφα ) με κλιματισμό  τα οποία 

θα είναι διαθέσιμα στους μαθητές σε όλη την διάρκεια της εκπαιδευτικής 
επίσκεψης και για κάθε δραστηριότητα τους. Τα λεωφορεία διαθέτουν όλες τις 
προβλεπόμενες  από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές καθώς και όλες τις 
προϋποθέσεις ασφάλειας για τη μετακίνηση των μαθητών (ζώνες ασφαλείας, 
έμπειροι οδηγοί κ.λ.π.). 

 Πούλμαν για την νυκτερινή σας διασκέδαση. 
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
 Ατομική ασφάλεια όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία καθώς και πρόσθετη 

ασφάλεια σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας μαθητή ή συνοδού καθηγητή 
και μεταφορά του εάν παραστεί ανάγκη. 

 Συνοδός από το πρακτορείο μας καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής. 
 Ιατρός από Ηράκλειο σε Ηράκλειο εξοπλισμένος κατάλληλα προκειμένου να 

διασφαλίσει την άμεση ιατρική και φαρμακευτική βοήθεια σε περίπτωση 
ασθένειας σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής.  

 Ξεναγός σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους επίσκεψης. 
 Δωρεάν συμμετοχή συνοδών καθηγητών. 
 Ενημερωτικά έντυπα. 
 Την αποδοχή ποινική ρήτρα σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου 

(το ποσό ορίζεται  από το σχολείο). 
 Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή λόγω 

ανωτέρας βίας (καιρικές συνθήκες, εκλογές κ.λ.π.) 
 Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή σε μαθητή που για λόγους 

ανωτέρας βίας ή ασθένειας - ματαιωθεί η συμμετοχή του στην εκδρομή. Κάλυψη 
εξόδων επιστροφής αεροπορικώς σε συνοδούς ή μαθητές σε περίπτωση 
ασθένειας κατά την διάρκεια της εκδρομής. 

 Φ.Π.Α. 
 2 κινητά τηλέφωνα στην διάθεση των καθηγητών. 

1. 9 FREE μαθητών ( 1 FREE ανά 15 άτομα ). 
 
              Σημείωση:  

ΔΩΡΟ 1 διήμερο Σαντορίνη για 2 άτομα ως ενίσχυση της εκδρομής σας. 
Θα τυπωθούν και λαχνοί για τη λαχειοφόρο αγορά σας. 
 
Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες του σχολείου. 
 
Το κάθε δείπνο στο πλοίο είναι 7 € 


