
 

 

 

 

                      

 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΗΜΙΟΥ 
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΣΟΦΙΑ 
                13/3-19/3                                 
  
   ΗΡΑΚΛΕΙΟ -  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ                      

1
η
 ημέρα Συγκέντρωση στο Λύκειο σας και μετάβαση  

στο αεροδρόμιο του  Ηρακλείου Νικ. Καζαντζάκης . 

Έλεγχος ταυτοτήτων και χειραποσκευων επιβίβαση  

στο αεροπλάνο και αναχώρηση . 

Άφιξη στην ΘΕΣ/ΝΙΚΗ   μια  πρώτη  γνωριμία της  

πόλης πριν μεταφερθούμε  στο ξενοδοχείο για  

παραλαβή κλειδιών  και τακτοποίηση στα δωμάτια .  

και  βραδινή  έξοδος για διασκέδαση. 

  ΒΕΡΓΙΝΑ–ΝΑΟΥΣΑ-ΕΔΕΣΣΑ   
2

η
 ημέρα: Πρόγευμα και αναχώρηση για ξενάγηση στην  

ΒΕΡΓΙΝΑ..                                                            

Προαιρετικά  μεσημεριανό γεύμα στον πανέμορφο ΑΓ.  

ΝΙΚΟΛΑΟ με την πλούσια βλάστηση και τα νερά με  

τις πέστροφες.                                                                       

Άφιξη στην όμορφη ΕΔΕΣΣΑ μια από τις πιο  

σημαντικές πόλεις της Μακεδονίας που είναι χτισμένη  

ψηλά σε ένα πέτρινο μπαλκόνι με τους μοναδικούς  

στην Ελλάδα καταρράκτες τους.  

Επιστροφή στην  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ για να ετοιμαστούμε για  

την βραδινή μας έξοδο.                          

                   

      ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
 



3
η
 ημέρα  Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για  

την ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ  για επίσκεψη στο σπήλαιο των  

ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ  που ο Άρης Πουλιανος το 1970  

ανακάλυψε τον αρχάνθρωπο ηλικίας 700.000  

ετών που έχει τον αρχαιότερο Λίθινο και Οστέινο  

πολιτισμό της Ευρωπαϊκής Ηπείρου.                                               

Επιστροφή  και χρόνος ελεύθερος .               

 

     ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -ΣΟΦΙΑ 
5

η
 ημέρα Μετά το πρωινό τακτοποίηση των αποσκευών στο 

πούλμαν και περνώντας τον συνοριακό σταθμό του 

ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ (απαραίτητος έλεγχος ταυτοτήτων) θα 

φθάσουμε στην πρωτεύουσα της ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ την 

ΣΟΦΙΑ. 

Τακτοποιήσει στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για 

γνωριμία της πόλης. 

ΣΟΦΙΑ-ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ  
6

η
 ημέρα Πρωινό και αναχώρηση για ολοήμερη εκδρομή 

στην ιστορική ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ. 

Περιήγηση στα γραφικά δρομάκια και παλαιά αρχοντικά. 

Επιστροφή στην ΣΟΦΙΑ ξεκούραση και νυκτερινή έξοδος. 

  ΣΟΦΙΑ –ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
7

η
 ημέρα Πρωινό τακτοποίηση των αποσκευών στο πούλμαν 

και αναχωρηση για το αεροδρομιο της ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. 

Επιβίβαση στο αεροπλάνο της AEGEAN για την πτήση στο 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ. Άφιξη και αναχώρηση για το ΑΣΗΜΙ.                                                                     
                                                                              
                      

ΜΕ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  PRINCESS 
4 **** ΣΤΗΝ ΣΟΦΙΑ ww.princessbg.com  

 
ΤΙΜΗ 553 € 



Με το  CAPSIS HOTEL 4**** 
                                                  

ΤΙΜΗ  548 € 

Με το DAVITEL TOBACCO 4****   

 

ΤΙΜΗ 530 € 
Με το VERGINA 3*** 
Μοναστηρίου 25 

 
Οι  τιμές   περιλαμβάνουν : 

 

- Μετακινήσεις ΑΣΗΜΙ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ-ΑΣΗΜΙ 

-Αεροπορικά  εισιτήρια ΗΡΑΚΛΕΙΟ –ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . –

ΗΡΑΚΛΕΙΟ. 

- 5 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.  

- Μεταφορές- εκδρομές στην ΘΕΣ/ΝΙΚΗ με σύγχρονο 

κλιματιζόμενο πούλμαν  . 

- Οι  ημερήσιες εκδρομές όπως περιγράφονται στο 

αναλυτικό πρόγραμμα . 

- Νυκτερινές διασκεδάσεις καθημερινά. 

- Για τους συνοδούς καθηγητές  δωρεάν συμμετοχή σε 

μονόκλινα δωμάτια-γεύματα κ. λ. π  

- Ασφάλεια ταξιδιού σύμφωνα με την ταξιδιωτική 

οδηγία της Ε.Ο.Κ. 

- Ασφάλιση αστικής ευθύνης ατυχήματος.  

-  Επαγγελματίας  ξεναγός  στις περιηγήσεις 

- Αποδοχή ποινικής ρήτρας καλής εκτέλεσης της 

εκδρομής. 



- Αντιμετώπιση περίπτωσης ματαίωσης της εκδρομής 

λόγω ανωτέρας βίας. 

- Επιστροφή χρημάτων σε μαθητή που θα ακύρωση 

λόγω ασθενείας η ανωτέρας βίας .  

 

 

Με εκτίμηση 

 
VAI TRAVEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


