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ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΗΜΙΟΥ 
28/03/2014 – 30/03/2014 

 

 

1η Ημέρα: 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 

Συγκέντρωση στο προαύλιο του σχολείου και αναχώρηση στις 08.30 το πρωί. 

Πρώτη επίσκεψη θα είναι στη Μονή Αρκαδίου κατά τις 10.00 όπου θα γίνει 

ξενάγηση. Στη συνέχεια αναχώρηση για τα Χανιά.  Άφιξη στη Σούδα και 

επίσκεψη στο Συμμαχικό Νεκροταφείο. Έπειτα  άφιξη στο Ακρωτήρι. Επίσκεψη 

στους τάφους του Βενιζέλου και στο Ίδρυμα Βενιζέλου στη Χαλέπα. Φαγητό σε 

εστιατόριο της περιοχής. Αναχώρηση για τα Χανιά. Άφιξη στο ξενοδοχείο . 

Τακτοποίηση δωματίων και ξεκούραση. Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος. 

Βραδινή έξοδος και διανυκτέρευση. 

 

2η Ημέρα: 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και στη συνέχεια θα γίνει η περιήγηση στην πόλη 

όπου θα δούμε την Πλατεία Μητροπόλεως, Μονή Φραγκισκανών Μοναχών, το 

Ενετικό λιμάνι, Νεώρια, και την παλαιά Πόλη. Χρόνος ελεύθερος. Έπειτα θα 

επισκεφτούμε τη δημοτική Αγορά των Χανίων, σχετική παραμονή και 

συνεχίζουμε για το Αρχαιολογικό Μουσείο .Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για 

ξεκούραση. Βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση 

 

3η Ημέρα: 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και ξεκινάμε  για να το Φρούριο Φιρκά . Σχετική 

παραμονή και επιβίβαση στα λεωφορεία  για να επισκεφτούμε το στρατιωτικό 

νεκροτομείο του Μάλεμε. Στη συνέχεια επίσκεψη στο Θέρισσο όπου θα γίνει 

στάση για φαγητό και περιήγηση στην περιοχή. Αναχώρηση το απογευματάκι 

για το Ασήμι με τις καλύτερες εντυπώσεις για την εκδρομή μας. 
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Τιμη  κατ  ατομο 
 
Με φαγητο 6 χιλιομετρα από χανια 
    35  ατομα       79      5αστερων  GALINI HOTEL ME ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΙ ΔΕΙΠΝΟ εκτος πολης 
    40 ατομα        76      5 αστερων          //                               //               // 
   35 ατομα        77€    3 αστερων ARKADI HOTEL ME ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΙ ΔΕΙΠΝΟ 
   40 ατομα       74 €    3 αστερων με πρωινο  και δειπνο ΑRKADI HOTEL  
   35 ατομα       87 €    4 αστερων με πρωινο  ΚΥΔΩΝ  HOTEL 
   40  ατομα      84 €    4 αστερρων με πρωινο ΚΥΔΩΝ HOTEL 
 

 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ  Ο ΓΙΑΤΡΟΣ  ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ + 5€ 

Περιλαμβάνονται: 

 Μετάβαση Ασήμι - Χανιά- Ασήμι  

 Τουριστικά λεωφορεία (όχι διώροφα) που θα είναι στη διάθεση των 

μαθητών σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής για όλες τις μετακινήσεις τους. 

Τα λεωφορεία διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη 

νομοθεσία προδιαγραφές (ελεγμένες από τα ΚΤΕΟ, έγγραφα 

καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, ελαστικά σε 

καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενα, νέα στην κυκλοφορία κ.λ.π.)καθώς 

πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας για μετακίνηση μαθητών (ζώνες 

ασφαλείας, έμπειροι οδηγοί κ.λ.π.) 

 2 διανυκτέρευσεις σε κεντρικό ξενοδοχείο η 6  χιλιομετρα  από τη πολη των 

Χανίων  σε 3κλινα δωμάτια με extra bed για τους μαθητές. 

 Μονόκλινα δωμάτια  για  τους   καθηγητές. 

 Πρωινό στο ξενοδοχείο . 

 Δωρεάν συμμετοχή  για  συνοδούς - καθηγητές. 

 . 

 Συνοδός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 
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 Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη 

νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη  προαιρετική ασφάλιση για περίπτωση 

ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή.  

 Την αποδοχή  ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του 
συμβολαίου από τη μεριά του (εγγυητική επιστολή με ποσό που θα 

καθορίσει το σχολείο).  

 Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η 
εκδρομή στις προβλεπόμενες ημερομηνίες λόγω ανωτέρας βίας 
(εκλογές κ.λ.π.)  

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

 Φ.Π.Α. 
 

 
 
 
 


