
 

 

 

 
      ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΗΜΙΟΥ  

    ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ            
         ΘΕΣΣΑΛΙΑ- ΜΑΓΝΗΣΙΑ    

                  5/3-9/3 
   ΑΣΗΜΙ ΛΙΜΑΝΙ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
4/3  Συγκέντρωση στο Λύκειο σας και μεταφορά  στο λιμάνι 

του Ηρακλείου .Τακτοποίηση στις καμπίνες και αναχώρηση. 
 

     ΠΕΙΡΑΙΑΣ –ΜΕΤΕΩΡΑ -ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 
5/3 Άφιξη στον Πειραιά τακτοποίηση των αποσκευών στα 

πούλμαν και αναχώρηση για  ΜΕΤΕΩΡΑ-ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ   με 

πρώτη στάση για καφέ και ξεκούραση στα πανοραμικά 

καταστήματα ΣΕΙΡΙΟΣ . 

Πέρασμα από την ΚΑΡΔΙΤΣΑ την πόλη που διαθέτει την 

ηρεμία του Θεσσαλικού κάμπου και την αγριάδα των 

Αγράφων και συνεχίζουμε για τα  ΜΕΤΕΩΡΑ με τα πολλά και 

ιστορικά Μοναστήρια ( ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟ 24320-22277) που 

βρίσκονται λαξεμένα  μέσα στους τεράστιους βράχους ενώ 

φθάνοντας στην Μονή  ΒΑΑΡΛΑΜ  ο Θεσσαλικός κάμπος 

απλώνεται στα πόδια  μας σαν μια τεράστια λίμνη 

Επισκέψεις σε  ιστορικές μονές επιστροφή  στην 

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ βόλτα στην πόλη γεύμα. Αναχώρηση για τα 

ΤΡΙΚΑΛΑ με τα αμέτρητα περιστέρια στην κεντρική πλατεία 

που την διασχίζει ο Πηνειός ποταμός ανάμεσα σε καρυδιές 

και πλατάνια τοποθετώντας την στις πιο γραφικές πόλεις της 

Ελλάδας. 

 Συνεχίζουμε  περνώντας περιφερειακά την ΛΑΡΙΣΑ για να  

πάρουμε τον δρόμο για τον ΒΟΛΟ . 

Άφιξη στο ξενοδοχείο τακτοποίηση στα δωμάτια και μια 

πρώτη βόλτα γνωριμίας στην πανέμορφη πόλη με τα 



αμέτρητα τσιπουραδικα που βρίσκονται στην παραλία το 

εξαιρετικό πάρκο με τις άμαξες και τον εντυπωσιακό 

πολιούχο Αγ. Κωνσταντίνο. 

Σημειώστε ότι ο Βόλος διαθέτει την καλύτερη ρυμοτομία της 

Ελλάδας (όλοι οι δρόμοι του οδηγούν στο λιμάνι ) ενώ πριν 

αρκετά χρόνια ήταν η πόλη με τα περισσότερα ποδήλατα . 

Δείπνο στο ξενοδοχείο και νυκτερινή έξοδος. 

              ΒΟΛΟΣ-  ΠΗΛΙΟ  
6/3  Μετά το πρωινό θα επιβιβαστούμε  στα πούλμαν για τον 

μεγάλο  γύρο στα 24 χωριά του ΠΗΛΙΟΥ. 

Θα επισκεφτούμε πρώτα την ΠΟΡΤΑΡΙΑ την πανέμορφη 

ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ με τον μεγάλο ξύλινο εξώστη και αν δεν 

υπάρχει ομίχλη  βλέπει κανείς  κάτω να απλώνεται ο ΒΟΛΟΣ 

και η θάλασσα .                                                                           

Στον εξώστη αυτόν έχουν γυρισθεί  πολλές Ελληνικές ταινίες                 

( Υπολοχαγός Νατάσσα – η Δασκάλα με τα χρυσά μαλλιά ). 

Συνεχίζουμε προς τα Χάνια για μια σύντομη επίσκεψη  στο 

χιονοδρομικό κέντρο που βρίσκεται εκεί και θα συνεχίσουμε 

για τον ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ (βουνό με θάλασσα)  - ΜΗΛΙΕΣ  κ.λ.π 

Επιστροφή στην πόλη και χρόνος ελεύθερος. 
 

     ΒΟΛΟΣ -ΧΑΛΚΙΔΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
7/3 Αναχώρηση για την ΧΑΛΚΙΔΑ για να είμαστε στις 16.20 

που εμφανίζεται το παγκόσμιο φαινόμενο της ΠΑΛΙΡΡΟΙΑΣ 

και ΑΜΠΩΤΗΣ (τα νερά της θάλασσας γυρίζουν πίσω ). 

Βόλτα στην ατελείωτη παραλία και αναχώρηση για το λιμάνι 

του ΠΕΙΡΑΙΑ. 

Τακτοποίηση στις καμπίνες και αν υπάρχουν αντοχές η 

DISCO του πλοίου ανοίγει στις 22.00.   
 

          ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 

 



ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ 

ΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ   
 

                   

       

ΤΙΜΗ 189 €  
 

Με το ξενοδοχείο  PARK HOTEL ****  
ΚΕΝΤΡΙΚΟ  
Τα δωμάτια με κλιματισμό- δορυφορική τηλεόραση –μίνι 

μπαρ –στεγνωτήρα μαλλιών –σαμπουάν –καλλυντικά –δωρεάν 

ιντερνετ κ.λ.π.  

ΠΡΩΙΝΟ ΜΠΟΥΦΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ  

ΚΑΙ ΔΕΙΠΝΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΓΙΑ 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  
 

       

 ΤΙΜΗ 172 € 
 Με το ξενοδοχείο  AEGLI-PALACE 3***  
ΚΕΝΤΡΙΚΟ 

Τα δωμάτια με κλιματισμό –δορυφορική τηλεόραση-

μίνι μπαρ κ.λ.π. 
ΠΡΩΙΝΟ ΜΠΟΥΦΕ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
  
 

 

 

 



Οι τιμές  περιλαμβάνουν : 

 

- Μεταφορά από ΑΣΗΜΙ-ΛΙΜΑΝΙ-ΑΣΗΜΙ  

-Ακτοπλοϊκά εισιτήρια  σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες 

με τουαλέτα με ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ  

-2 διανυκτερεύσεις σε τρίκλινα δωμάτια στα ξενοδοχεία που 

προαναφέρουμε σε κανονικά κρεβάτια.  

-Μεταφορές με σύγχρονο πούλμαν 5 ***** στην διάθεση των 

εκδρομέων με οδηγό  επαγγελματία  ιδιοκτήτη. 

-Οι ημερήσιες εκδρομές όπως αναφέρονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα . 

-Για τους συνοδούς καθηγητές δωρεάν συμμετοχές δίκλινες 

στο πλοίο μονόκλινα στο ξενοδοχείο-γεύματα. 

-Ασφάλεια ταξιδιού σύμφωνα με την ταξιδιωτική της Ε.Ο.Κ. 

-Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης και Ατυχήματος ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

63454/92329 

-Φόροι και Φ.Π.Α. 

-Επιπλέον ασφάλιση από την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ που 

περιλαμβάνει ιατρική φροντίδα περίθαλψη μαθητών 

καθηγητών και αεροπορική μεταφορά. 

-Ποινική ρήτρα για την περίπτωση αθέτησης όρων.    

-Αντιμετώπιση περίπτωσης άλλης ημερομηνίας λόγω  

ανωτέρας βίας 

-Ιατρός και φαρμακευτική υποστήριξη (προαιρετικά)  

-Συνοδός γραφείου (προαιρετικά) . 

 

 

Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία μην 

διστάσετε  να επικοινωνήσετε μαζί μας . 

 

Χρ.Αλεξοπουλος  

Υπεύθυνος Σχολικών εκδρομών 

Τηλ.2810 225705 και 6937 197930 


