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Γενικό Λύκειο ΑΖΜΗΟΤ Σάξη Γ΄ 28 +2 μαθηηέρ + 3 Καθηγηηέρ Απ.ππωη 410

Δνδεικηικό Ππόγπαμμα εκδπομήρ ΜΔ ΑΔΡΟΠΛΑΝΟ
η

ΖΜΔΡΑ 1 ΖΡΑΚΛΔΗΟ
πγθέληξσζε ησλ καζεηώλ θαη ησλ ζπλνδώλ θαζεγεηώλ ηνπο ζην ζρνιείν ηνπο. Μεηαθνξά κε ην πνύικαλ ζην
Αεξνδξόκην Ηξαθιείνπ, Πηήζε κε ηελ Aegean air (ΟΑ) απεπζείαο πξνο ηελ Θεζζαινλίθε. Άθημε ζην αεξνδξόκην
Θεζζαινλίθεο, Δπηβίβαζε ζηα πνύικαλ. Αλαρώξεζε γηα επίζθεςε ζηνλ Σάθν ηνπ Αγίνπ Πατζίνπ. πλερίδνπκε γηα
λα επηζθεθζνύκε ην εληππσζηαθό ζπήιαην ζηα ΠΔΣΡΑΛΩΝΑ, όπνπ ην 1960 αλαθαιύθζεθε απνιηζσκέλν θξαλίν
αλζξώπνπ ειηθίαο 700.000 ρξόλσλ. Αθνινπζεί ρξόλνο γηα πξναηξεηηθό γεύκα. Αλαρώξεζε γηα ην μελνδνρείν ηεο
επηινγήο ζαο ζηελ πόιε ηεο όκνξθεο ζπκπξσηεύνπζζαο Θεζζαινλίθεο Σν βξάδπ έμνδνο γηα δηαζθέδαζε.
Γηαλπθηέξεπζε.
Ζ

ΖΜΔΡΑ 2 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΖΓΖΖ ΠΟΛΖ
Πξόγεπκα. Αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν γηα επίζθεςε ζηα αμηνζέαηα ηεο Θεζζαινλίθεο όπσο: Σν αξραηνινγηθό
κνπζείν κε επξήκαηα από αλαζθαθέο ζηελ Μαθεδνλία, ην Λεπθό Πύξγν, ηνλ Πύξγν ηνπ ΟΣΔ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο
ηεο ΓΔΘ, ηελ πεξίθεκε παξαιηαθή Λεσθόξν ηεο Νίθεο, ηνλ Ι. Ναό ηνπ πνιηνύρνπ ηεο πόιεο Αγίνπ Γεκεηξίνπ θαη
ηελ θξύπηε πνπ καξηύξεζε ν Άγηνο, ην λαό ηεο Αγίαο νθίαο Σε Θξηακβηθή Αςίδα ηνπ Γαιεξίνπ, ηελ Ρνηόληα θαη
ηελ παζίγλσζηε θαη κεγαιεηώδε πιαηεία Αξηζηνηέινπο, ηελ Άλσ Πόιε κε ηα ζηελά δξνκάθηα, ηελ εληππσζηαθή
καθεδνλίηηθε αξρηηεθηνληθή ησλ θηηξίσλ ηεο, ηα βπδαληηλά θάζηξα θαη ηελ εμαίζηα ζέα σε ολόκληρη τη Θεςςαλονίκη
και τον Θερμαϊκό. Σν απόγεπκα ζα κεηαβνύκε ζην ηεξάζηην εκπνξηθό θέληξν Cosmos γηα ςώληα θαη βόιηεο.
Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε .
η

ΖΜΔΡΑ 3 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΒΔΡΓΗΝΑ - ΒΔΡΟΗΑ - ΝΑΟΤΑ - ΔΓΔΑ - ΠΟΕΑΡ - ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
Πξόγεπκα. Αλαρώξεζε γηα νινήκεξε εθδξνκή. Ξεθηλάκε από ηε Βεξγίλα όπνπ ζα επηζθεθζνύκε ηελ ηνύκπα κε
ηνλ ηάθν ηνπ Φηιίππνπ θαη ηνπο άιινπο Μαθεδνληθνύο βαζηιηθνύο ηάθνπο θαζώο θαη ην κνπζείν κε ηνπο ρξπζνύο
ζεζαπξνύο ησλ Μαθεδόλσλ, πνπ έθεξε ζην θσο ν Αλδξόληθνο ην 1977 θαη ζήκεξα έρεη ραξαθηεξηζηεί Μλεκείν
Παγθόζκηαο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο ηεο UNESCΟ. πλερίδνπκε γηα ηε γξαθηθή θαη ραξηησκέλε πόιε ΝΑΟΤΑ
πνπ δηαξξέεηαη από ην ηζηνξηθό πνηάκη Αξαπίηζα θαη είλαη ρηηζκέλε ζε κηα θαηαπξάζηλε πιαγηά ηνπ όξνπο Βέξκην, αλάκεζα ζε
απέξαληνπο νπσξώλεο. Θα επηζθεθζνύκε ην δξνζεξό Άιζνο ηνπ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΤ όπνπ ζα έρνπκε ρξόλν γηα γεύκα θαη γηα λα
πεξπαηήζνπκε πιάη ζην πνηάκη Αξαπίηζα θαη ζην θαηαπιεθηηθό δάζνο κε ηα παλύςεια πιαηάληα. . Δπόκελε επίζθεςή
καο είλαη ε πόιε ησλ λεξώλ θαη ησλ ινπινπδηώλ, Έδεζζα κε ηηο αζηείξεπηεο θπζηθέο νκνξθηέο, ηηο ινπινπδηαζκέλεο απιέο,
ην θαηαπξάζηλν Πάξθν κε ηα αησλόβηα πιαηάληα θαη ηνπο κνλαδηθνύο ζε ζέακα θεκηζκέλνπο θαηαξξάθηεο. όκνξθε Έδεζζα

κε ηνπο μαθνπζηνύο θαηαξξάθηεο, πνπ είλαη ρηηζκέλε ζηνπο πξόπνδεο ηνπ Βεξκίνπ, κε σξαία ζέα πξνο ηνλ
θάκπν, άθζνλν πξάζηλν, θαη πνιιά λεξά. Σειεπηαία καο επίζθεςε γηα ζήκεξα ε παξαδεηζέληα θνηιάδα ζηα
Λνπηξά Πόδαξ, πνπ ζπλδπάδεη αξκνληθά νξγαλσκέλεο εγθαηαζηάζεηο θαη νξγηώδε βιάζηεζε κε παλύςεια
αησλόβηα δέληξα, απόθξεκλεο πιαγηέο κε ζεόξαηνπο βξάρνπ, κηθξνύο θαη κεγάινπο θαηαξξάθηεο θαη θπζηθέο
αρληζηέο ιηκλνύιεο δίπια ζην πνηάκη, ζπλζέηνληαο έλα ζθεληθό απαξάκηιιεο νκνξθηάο. Δπηζηξνθή ζην
μελνδνρείν. Απόγεπκα ειεύζεξν Γηαλπθηεξεπζε.
η

ΖΜΔΡΑ 4 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΜΦΗΠΟΛΖ – ΠΖΛΑΗΟ ΑΛΗΣΡΑΣΖ - ΔΡΡΔ - ΛΗΜΝΖ ΚΔΡΚΗΝΖ
Πξόγεπκα. Αλαρσξνύκε κέζσ ηεο ππεξζύγρξνλεο Δγλαηίαο νδνύ, πξνζπεξλάκε ηελ πεξηνρή ηνπ Λαγθαδά όπνπ
ζα ζαπκάζνπκε ηηο ιίκλεο Κνξώλεηα θαη Βόιβε θαη θζάλνπκε ζηελ πεξηνρή ηεο Ακθίπνιεο όπνπ ζα
επηζθεθζνύκε ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν θαη ην αξραηνινγηθό Μνπζείν κε ηα ζπάληα επξήκαηα από όιε ηελ ηζηνξηθή
δηαδξνκή ηεο αξραίαο πόιεο, ελώ από ηνλ εμσηεξηθό ηνπ ρώξν ζα ζαπκάζνπκε ηε ζέα ζην ιόθν Καζηά κε ην
καθεδνληθό ηάθν πνπ αλαθαιύθζεθε πξηλ από έλα ρξόλν. (ε επίζθεςε ζην ρώξν δελ επηηξέπεηαη από ηηο
αξραηνινγηθέο ππεξεζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ ηηο έξεπλεο ζηελ πεξηνρή),,ελ ζπλερεία ζα δνύκε ην κεγαινπξεπή
Λένληα ηεο Ακθίπνιεο Δπόκελε επίζθεςή ζα είλαη, ην ζπήιαην Αιηζηξάηεο, είλαη έλα από ηα κεγαιύηεξα ζπήιαηα
ηεο Δπξώπεο. Ο πινύζηνο δηάθνζκόο ηνπ πεξηιακβάλεη, εθηόο από ηεξάζηηνπο ζηαιαθηίηεο θαη ζηαιαγκίηεο ζε

δηάθνξνπο ρξσκαηηζκνύο θαη ηνπο ζπάληνπο εθθεληξίηεο. πλερίδνπκε θαη κέζσ ηεο γνεηεπηηθήο πόιεο ησλ
εξξώλ θζάλνπκε ζηελ εθπιεθηηθή Λίκλε Κεξθίλε πνπ ζρεκαηίζηεθε ην 1932 κε ηελ δεκηνπξγία θξάγκαηνο ζηνλ
πνηακό ηξπκόλα. Πξόθεηηαη γηα κηα ιίκλε πνπ έρεη αλαθεξπρζεί Δζληθό Πάξθν θαη ζύκθσλα κε ηε Γηεζλή
ύκβαζε Ramsar, έλαο από ηνπο 10 πδξνβηόηνπνπο Γηεζλνύο εκαζίαο ηεο Διιάδαο. Η παξόρζηα βιάζηεζε κε
ηα παξαπνηάκηα δάζε από άγξηεο ηηηέο, ηα λνύθαξα πνπ επηπιένπλ ζε έθηαζε ρηιηάδσλ ζηξεκκάησλ, ε κεγάιε
πνηθηιία ςαξηώλ, ηα βνπβάιηα πνπ θνιπκπνύλ ζηα ήζπρα λεξά ηεο ιίκλεο, αιιά θαη ν ππέξνρνο νξίδνληαο από ηα
νξεηλά ζπγθξνηήκαηα ηνπ όξνπο Μπέιιεο θαη ησλ Κξνπζίσλ, ραξίδνπλ ζην ηόπν κηα γνεηεία κνλαδηθή. Υξόλνο γηα
θσηνγξαθίεο θαη γηα λα ζαπκάζνπκε ην παξαιίκλην ηνπίν. Δπηζηξνθή ζην Ξελνδνρείν. Βξαδηλή έμνδνο
Γηαλπθηέξεπζε.
η

ΖΜΔΡΑ 5 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ - ΖΡΑΚΛΔΗΟ
Πξόγεπκα. Σν πξσί αλαρώξεζε γηα ην αεξνδξόκην ηεο Θεζζαινλίθεο γηα ηελ επηζηξνθή ζην Ηξάθιεην. Άθημε ζην
Ηξάθιεην. Μεηαθνξά κε ην πνύικαλ, ησλ καζεηώλ θαη ησλ ζπλνδώλ θαζεγεηώλ ηνπο ζην ρνιείν ζαο
Σέινο ηεο Δθδξνκήο.
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ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΣΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΚΟ ΚΑΣ’ ΑΣΟΜΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ

1)HOLIDAY INN HOTEL 5 *
ΣΟ ΔΙΚΛΙΝΟ + ΣΡΙΚΛΙΝΟ: ΜΕ ΠΡΟΓΕΤΜΑ : 423 €. ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΣΡΟΦΗ : 444 €

ΤΝΟΛΑ ΜΕ ΠΡΟΓΕΤΜΑ, : 423 Χ 28 = 12 124 €.
ΤΝΟΛΑ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΣΡΟΦΗ : 444 Χ 28 = 12 768 €.

2)THE MET HOTEL 5*:
ΣΟ ΔΙΚΛΙΝΟ ΜΕ ΠΡΟΓΕΤΜΑ :
ΣΟ ΔΙΚΛΙΝΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΣΡΟΦΗ :

515 €.
557 €.

ΣΟ ΣΡΙΚΛΙΝΟ ΜΕ ΠΡΟΓΕΤΜΑ : 457 €
ΣΟ ΣΡΙΚΛΙΝΟ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΣΡΟΦΗ: 491 €

ΤΝΟΛΑ ΜΕ ΠΡΟΓΕΤΜΑ ΣΟ ΔΙΚΛΙΝΟ: 515Χ28=14 420 €. ΣΟ ΣΡΙΚΛΙΝΟ: 457Χ 28= 12 796 €
ΤΝΟΛΑ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΣΡΟΦΗ ΣΟ ΔΙΚΛΙΝΟ: 557Χ 28=15 696 € . ΣΟ ΣΡΙΚΛΙΝΟ :491 Χ28=13 748 €

3) IMPERIAL PALACE HOTEL 5*:
ΣΟ ΔΙΚΛΙΝΟ + ΣΡΙΚΛΙΝΟ + ΣΕΣΡΑΚΛΙΝΟ : ΜΕ ΠΡΟΓΕΤΜΑ : 408 €. ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΣΡΟΦΗ: 457 €

ΤΝΟΛΑ ΜΕ ΠΡΟΓΕΤΜΑ : 408 Χ28= 11 424 €.
ΤΝΟΛΑ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΣΡΟΦΟ: 457 Χ28 =12 796 €.

4) DAIVITEL DABACCO HOTEL 4*:
ΣΟ ΔΙΚΛΙΝΟ: ΜΕ ΠΡΟΓΕΤΜΑ : 408 €. ΣΟ ΣΡΙΚΛΙΝΟ ΜΕ ΠΡΟΓΕΤΜΑ: 384 €

ΤΝΟΛΑ ΜΕ ΠΡΟΓΕΤΜΑ : 408 Χ 28 = 11 424 €.
ΤΝΟΛΑ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΣΡΟΦΗ : 384 Χ28 =10 752 €.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ:
Αεροπορικά ειςιτιρια με τθν Aegean Air ΟΑ Ηράκλειο - Θεςςαλονίκθ - Ηράκλειο
Mεταφορά με ποφλμαν των μακθτϊν και των ςυνοδϊν τουσ από το χολείο προσ το αεροδρόμιο και αντίςτροφα
Φόροι Αεροδρομίων.
Διαμονι 4 νφκτεσ ςε ξενοδοχείο τθσ επιλογι ςασ ςτθν Θεςςαλονίκθ.
Αςφάλεια το βράδυ ςτα Ξενοδοχεία security
Αςφάλεια Αςτικισ Ευκφνθσ για τουσ υνοδοφσ κακθγθτζσ, και μακθτζσ όπωσ μασ ορίηει θ Ελλθνικι νομοκεςία.
Επιπλζων Αςφάλεια Σαξιδιωτικι Interamerican ςε όλα τα μζλθ του γκρουπ, για κάκε άτομο.
Φαρμακευτικι και Ιατρικι υποςτιριξθ.
Δωμάτια Μονόκλινα για τουσ κακθγθτζσ
Buffet πρόγευμα ςτο ξενοδοχείο τθσ διαμονισ ςασ.
Ημιδιατροφι ςτα ξενοδοχεία ςφμφωνα τον Σιμοκατάλογο του προγράμματοσ ( είναι επιλογι ςασ) .
υπερυψωμζνο-α Λεωφορείο-α με κλιματιςμό κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ, που κα τθροφν όλουσ τουσ όρουσ και τισ
προδιαγραφζσ ςχετικά με τθν νομοκεςία περί ςχολικϊν εκδρομϊν, με αςφάλεια (ηϊνεσ κτλ),
ο
Λεωφορείο-α με 2 οδθγό για τθν νυκτερινι ςασ διαςκζδαςθ.
Διπλωματοφχοσ νόμιμοσ ξεναγόσ ςτθ Βεργίνα, ςτθ Θεςςαλονίκθ, Αμφίπολθ Κερκίνθ, ςτισ ολοιμερεσ εκδρομζσ.
Αρχθγόσ του Γραφείου μασ για όλθ τθ διάρκεια τθσ εκδρομισ.
Δωρεάν όλοι οι ςυνοδοί κακθγθτζσ ωσ αναγράφετε ςτθν προκιρυξθ.
Ενθμερωτικά ζντυπα εκδρομισ .
Σθν αντιμετϊπιςθ ςτθν περίπτωςθ που δεν κα πραγματοποιθκεί θ εκδρομι λόγω ανωτζρασ βίασ ( καιρικζσ ςυνκικεσ, εκλογζσ
κ.λ.π.)
Ποινικι ριτρα ςε περίπτωςθ ακζτθςθ των όρων του ςυμβολαίου ( το ποςό ορίηεται από το ςχολείο .
Σο πρόγραμμα τθσ εκδρομισ μπορεί να διαμορφωκεί ελευκζρα από τον Αρχθγό ςυνοδό τθσ εκδρομισ.
Δζςμευςθ για τθν τιρθςθ όλων των αξιϊςεων τθσ προκιρυξθσ του ςχολείου ςασ.
ΦΠΑ.
Δφο Άποροι μακθτζσ Δωρεάν

ΗΜΕΙΩΕΙ: Οι ημερομηνίεσ τησ εκδρομήσ μπορεί να τροποποιηθοφν ςφμφωνα τισ ανάγκεσ του ςχολείου.
Το πρόγραμμα μπορεί να αλλάξει ςφμφωνα τισ ανάγκεσ του ςχολείου.
Στο αεροπλάνο μπορείτε χωρίσ επιβάρυνςη να ζχετε μία χειραποςκευή ζωσ 8 Kg και μία
βαλίτςα ζωσ 23 Kg.

