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ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  05/03/14 – 09/03/14 
 

  
  
 
 
 
1η μέρα:05/03/04 ΑΣΗΜΙ -  ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

Συγκέντρωση στο προαύλιο του σχολείου και αναχώρηση για  
το λιμάνι του Ηρακλείου, επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση για τον 
Πειραιά. Διανυκτέρευση εν πλω.  
 

 
2η μέρα:06/03/04 ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΜΕΤΕΩΡΑ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ  -  
ΤΡΙΚΑΛΑ - ΒΟΛΟΣ  
Άφιξη  νωρίς  το  πρωί  στο  λιμάνι  του  Πειραιά  επιβίβαση  στο 
πούλμαν και αναχώρηση   για τα  Μετέωρα. Άφιξη  στα  Μετέωρα. 
Σχετική  παραμονή  και  αναχώρηση  για  την  Καλαμπάκα και τα 
Τρίκαλα .  Χρόνος  ελεύθερος  για  φαγητό   στην  Καλαμπάκα & 

αναχώρηση  για  τον Βόλο. Άφιξη, μεταφορά & τακτοποίηση  στο  ξενοδοχείο. Νυχτερινή διασκέδαση. 
Διανυκτέρευση.  
 

     3η μέρα:07/03/04 ΒΟΛΟΣ –ΠΗΛΙΟ - ΒΟΛΟΣ  
 Πρόγευμα  και αναχώρηση για   το Πήλιο « την Γη των 

Κενταύρων »  με  ενδιάμεσους  σταθμούς. Με  την άφιξη  μας στο  
Πήλιο θα  ξεκινήσουμε  την περιήγησή μας στα πρώτα χωριά του 
Πηλίου Μακρυνίτσα ,Πορταριά , Χάνια, θα εντυπωσιαστούμε από το 
καταπληκτικό τοπίο με το πράσινο να κυριαρχεί παντού.. 
Επιστροφή  στο ξενοδοχείο  μας  στον  Βόλο.   Νυχτερινή  
διασκέδαση. Διανυκτέρευση. 
 
 

4η μέρα:08/03/04 ΒΟΛΟΣ – ΧΑΛΚΙΔΑ –ΠΕΙΡΑΙΑΣ  
 Πρόγευμα  και αναχώρη  για Χαλκίδα. Άφιξη & χρόνος ελεύθερος. 
Στην  συνέχεια  αναχώρηση το  λιμάνι  του  Πειραιά. Άφιξη, 
επιβίβαση  στο  πλοίο , τακτοποίηση  στις  καμπίνες  σας  &  
αναχώρηση  για  το  λιμάνι  του  Ηρακλείου. Διανυκτέρευση  εν  
πλω. 
 

 
5η μέρα:09/03/04 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΣΗΜΙ 
Άφιξη  στο  λιμάνι  του  Ηρακλείου, επιβίβαση στο πούλμαν για 
Ασήμι  νωρίς  το  πρωί με τις καλύτερες εντυπώσεις για την εκδρομή 
μας.    
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Τιμή  κατ’  άτομο: 

199 €υρώ στο PARK HOTEL HOTEL 4*  Μέσα στον Βόλο με πρωινό 1 γεύμα 
καθημερινά  
 
187 €υρώ στο AEGLI PALLAS   HOTEL  3*  μέσα στον Βόλο  με  πρωινό σε 
μπουφέ (συν 10€ 2 δείπνο εφόσον θελήσετε) 
 
181 €υρώ στο NEFELI HOTEL 3*  Μέσα στον Βόλο με πρωινό σε μπουφέ  

 
 
Περιλαμβάνονται: 

 Πούλμαν Ασήμι – Ηράκλειο – Ασήμι 
 Ακτοπλοϊκά  εισιτήρια  Ηράκλειο / Πειραιάς / Ηράκλειο  σε  4κλινες  εσωτερικές  καμπίνες  με  

τουαλέτα & ντους  για τους μαθητές  & 2κλινες για τους συνοδούς καθηγητές  με πλοία  των  
Μινωικών Γραμμών  με δείπνο στο πλοίο για τους καθηγητές. 

 Δύο (2) διανυκτερεύσεις  στον Βόλο, σε  τρίκλινα δωμάτια  για  τους  μαθητές  . 
 Μονόκλινα για τους καθηγητές 
 Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο σας. 

 Τουριστικά λεωφορεία τα οποία θα είναι συνεχώς στη διάθεση των μαθητών για τις μετακινήσεις 

τους και για βραδινές εξόδους όλο το 24ωρο  ( ελεγμένα από το ΚΤΕΟ, εφοδιασμένα με τα 

απαιτούμενα έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, την επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά 

σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενα κ.λ.π.), και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ασφαλείας 

για τη μετακίνηση μαθητών (ζώνες ασφαλείας, έμπειροι οδηγοί κ.λ.π.). 
 Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης   
 Ατομική  ασφάλεια, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία καθώς και πρόσθετη προαιρετική ασφάλιση 

για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή και μεταφορά του 

αεροπορικώς, εάν παραστεί ανάγκη 
 Δωρεάν συμμετοχή 2  συνοδών καθηγητών σε  μονόκλινα δωμάτια.    

 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 στις προβλεπόμενες 

ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας (εκλογές, καιρικές συνθήκες κ.λ.π.) 

 Οι χώροι εστίασης και ψυχαγωγίας διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας κι πληρούν τους όρους 

ασφάλειας και υγιεινής. 

 Φ.Π.Α. 
 

 

 
Σημειώσεις: 
 

 Το  πρόγραμμα  μπορεί  να  τροποποιηθεί  σύμφωνα  με  τις  ανάγκες  του  σχολείου. 
 

 Στην παραπάνω προσφορά δεν έχει κοστολογηθεί ο συνοδός του πρακτορείου μας και ο ιατρός. 
Σε περίπτωση που θελήσετε να περιέχονται στην προσφορά μας η τιμή θα διαμορφωθεί συν : 
+15€ ο γιατρός και 12€ ο συνοδός κατά άτομο στις ανωτέρο τιμές 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΤΙΜΗ  :  

199X23=4577 €υρώ στο PARK HOTEL HOTEL 4*  Μέσα στον Βόλο με 
πρωινό 1 γεύμα καθημερινά  
 
187X23=4301 €υρώ στο AEGLI PALLAS   HOTEL  3*  μέσα στον Βόλο  με  
πρωινό σε μπουφέ (συν 10€ 2 δείπνο εφόσον θελήσετε) 
 
181X23=4163 €υρώ στο NEFELI HOTEL 3*  Μέσα στον Βόλο με πρωινό σε 
μπουφέ  

 

 


