ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΣΗΜΙΟΥ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
25-29/2 3-7/3 η και σε άλλη εναλλακτική
ΑΣΗΜΙ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
1 ημέρα Συγκέντρωση στο Λύκειο σας και μετάβαση στο
η

αεροδρόμιο του Ηρακλείου Νικ. Καζαντζάκης .
Έλεγχος ταυτοτήτων και χειραποσκευων επιβίβαση στο αεροπλάνο
και αναχώρηση .
Άφιξη στην ΘΕΣ/ΝΙΚΗ και μεταφορά στο ξενοδοχείο για παραλαβή
κλειδιών και δωματίων.
Χρόνος ελεύθερος και βραδινή έξοδος.

ΒΕΡΓΙΝΑ–ΝΑΟΥΣΑ-ΕΔΕΣΣΑ ( καταρράκτες)
ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΑΓΡΑ ΒΡΥΤΑ-ΝΗΣΙ η ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ

2η ημέρα:Πρόγευμα και αναχώρηση για ξενάγηση στην ΒΕΡΓΙΝΑ
(περνώντας πρώτα από το φράγμα του Αλιάκμονα) κοντά στις Αιγές
την τοποθεσία της Αρχαίας πρωτεύουσας της Μακεδονίας
που με ανασκαφές (1976-1980) ο καθηγητής Ανδρόνικος έφερε στο
φως πολύ σημαντικά ευρήματα.
Το πιο σημαντικό αξιοθέατο είναι οι Βασιλικοί τάφοι μάλιστα δίπλα
τους έχει δημιουργηθεί ένα μουσείο με πολλά άλλα εκθέματα με πιο
σημαντικά την χρυσή Λάρνακα με το Μακεδονικό αστέρι που περιείχε
τα οστά του βασιλιά Φίλιππου Β’ .
Προαιρετικά μεσημεριανό γεύμα στον ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ με την πλούσια
βλάστηση και τα νερά με τις πέστροφες.
Εκεί βρίσκεται και η αφετηρία του χιονοδρομικού κέντρου ΤΡΙΑΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑΔΙΑ και με το τραινάκι μπορείτε να το επισκεφτείτε
κάνοντας μια ονειρεμένη διαδρομή.
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 μικρούς που διασχίζουν
και κοσμούν το ομώνυμο πάρκο και τον Κάρανος τον μεγάλο που το
νερό του πέφτει από 70 μ.

Αν σας αρέσει η φύση σε απόσταση 6 χιλ. από την Έδεσσα και
σε υψόμετρο 470 μέτρα βρίσκεται ο υγροβιότοπος ΑΓΡΑΒΡΥΤΕΣ-ΝΗΣΙ με πάνω από 250 διαφορετικά είδη πουλιών
που ζουν περιοδικά στο υδροβιότοπο συνθέτοντας ένα μοναδικό
θέαμα. Πολύ κοντά στην λίμνη βρίσκεται και το μνημείο του ΤΕΛΛΟΥ
ΑΓΡΑ που κρεμάστηκε από τους Βούλγαρους στους Μακεδονικούς
Πόλεμους οπως επίσης στα 32 χιλ. βρίσκονται τα ΘΕΡΜΑ ΛΟΥΤΡΑ
ΠΟΖΑΡ που τα παρομοιάζουν με ΕΛΒΕΤΙΚΑ SPA
Επιστροφή για να ετοιμαστούμε για την βραδινή μας έξοδο.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
3ημέρα Πρωινό επιβίβαση του ξεναγού στο πούλμαν για γνωριμία
της πόλης ξεκινώντας από τον πολιούχο ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ το σπιτι του
ΚΕΜΑΛ την ΡΟΤΟΝΤΑ τα ΚΑΣΤΡΑ το ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
για να καταλήξουμε στον ΛΕΥΚΟ ΠΥΡΓΟ.
Χρόνος ελεύθερος για βόλτα και ψώνια στην αγορά της ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ.

ΚΑΒΑΛΑ - ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
η ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ
ΤΡΑΙΝΟ ΣΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΓΓΙΤΗ ΛΙΜΝΗ
ΚΕΡΚΙΝΗ –ΣΕΡΡΕΣ

4η ημέρα Πρωινό και αναχώρηση για εκδρομή στην εξαιρετικά
όμορφη και τρίτη σε πληθυσμό πόλη της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ την
ΚΑΒΑΛΑ που είναι κτισμένη αμφιθεατρικά στο όρος ΣΥΜΒΟΛΟ με
την ΡΟΤΟΝΤΑ (αρχαίο υδραγωγείο ) το γραφικό λιμάνι με τις πολλές
ταβέρνες (σπεσιαλιτέ γαλέος στην άχνα) και τους δυο μεγάλους
εμπορικούς δρόμους. Αναχώρηση για επίσκεψη στο αρχαίο θέατρο των
Φιλίππων κτισμένο το 366 από τον βασιλιά Φίλιππο και πραγματικά
είναι ένα εντυπωσιακό. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ την εκδρομή μπορείτε να την
αντικαταστήσετε με ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ με τους περίφημους
σταλακτίτες και σταλαγμίτες ενώ μπορούμε (προαιρετικά) να κάνουμε
περιήγηση μιας ώρας με το τραίνο στο φαράγγι του ποταμού ΑΓΓΙΤΗ
θαυμάζοντας όχι τους μαιάνδρους αλλά και τις βραχογραφίες που
απεικονίζουν ζώα η ανθρώπινες με δραστηριότητες πριν 2.500 χιλιάδες
έτη. Συνεχίζουμε για την πανέμορφη λίμνη ΚΕΡΚΙΝΗ με τον σπάνιο
υδροβιότοπο και τον μεγάλο ιππικό όμιλο.
Φαγητό στα ταβερνάκια που βρίσκονται περιμετρικά.
Επίσκεψη στις ΣΕΡΡΕΣ και επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Ξεκούραση και νυκτερινή έξοδος.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ –ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΑΣΗΜΙ
5η ημέρα Μετά το πρωινό χρόνος ελεύθερος στο κέντρο της
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ τακτοποίηση των αποσκευών στο πούλμαν για
επίσκεψη στο μεγαλύτερο Εμπορικό Κέντρο των Βαλκανίων
MEDITERRANEAN COSMOS με τα αμέτρητα καταστήματα
Με όλα τα είδη ενώ πολύ κοντά βρίσκεται και το MAGIC
PARK με τα 40 ασφαλέστατα παιχνίδια του για ξεφάντωμα
Πριν μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για να πάρουμε το
Αεροπλάνο που θα μας επιστρέψει στο Ηράκλειο.
Άφιξη στο αεροδρόμιο Νικ. Καζαντζάκης επιβίβαση στο πούλμαν για
την μεταφορά στις ΑΣΗΜΙ .

ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ

ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 27/2-2/3
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 5 €

ΤΙΜΗ 369 €
Με το MEDITERRANEAN PALACE
Σαλαμίνος 3 και Καρατάσου ΚΕΝΤΡΟ

5 *****

ΠΡΩΙΝΟ ΜΠΟΥΦΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΔΕΙΠΝΟΥ 8 €

ΤΙΜΗ 321
Με το GRAND HOTEL PALACE 5*****
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 302

ΠΡΩΙΝΟ ΜΠΟΥΦΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ

ΚΑΙ ΕΝΑ ΔΕΙΠΝΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΤΙΜΗ 304 €
Με το CAPSIS 4 ****
Μοναστηρίου

ΠΡΩΙΝΟ ΜΠΟΥΦΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ

ΤΙΜΗ ΔΕΙΠΝΟΥ 6 €

ΤΙΜΗ 285 €
Με το DAVITEL

TOBACCO 4****

Αγ. Δημητρίου

ΠΡΩΙΝΟ ΜΠΟΥΦΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ

ΤΙΜΗ ΔΕΙΠΝΟΥ 7 €
Οι τιμές περιλαμβάνουν

:

- Μετακινήσεις ΑΣΗΜΙ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ-ΑΣΗΜΙ
-Αεροπορικά εισιτήρια για ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 10:00
ΜΕAEGEAΝ AIRL. και επιστροφή 18.45 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ με
ELLINAIR (επίσημη Ελληνική εταιρεία με αεροσκάφη AIR BUS 170
θέσεων .
ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27/2-2/3 ΜΕ AEGEAN
4 διανυκτερεύσεις σε κανονικά τρίκλινα δωμάτια στο ξενοδοχείο της
επιλογής σας.
- Οι καθηγητές σε μονόκλινα .

- Μεταφορές- εκδρομές στην ΘΕΣ/ΝΙΚΗ με σύγχρονο κλιματιζόμενο
πούλμαν 50 θέσεων 5 αστέρων (ζώνες ασφαλείας τηλεόραση –βίντεο –
ψυγείο κ.λ.π. )
- Δεύτερος οδηγός στις νυκτερινές εξόδους .
- Οι ημερήσιες εκδρομές όπως περιγράφονται στο αναλυτικό πρόγραμμα
- Νυκτερινές διασκεδάσεις καθημερινά.
- Για τους συνοδούς καθηγητές δωρεάν συμμετοχή .
- Ασφάλεια ταξιδιού σύμφωνα με την ταξιδιωτική οδηγία της Ε.Ο.Κ
- Ασφάλιση αστικής ευθύνης ατυχήματος
Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή.
- Ιατρική και Φαρμακευτική υποστήριξη.
- Συνοδός γραφείου (προαιρετικά κόστος 16 € επιπλέον )
- 1 FREE ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
- Φόροι και Φ.Π.Α.
- ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ
- 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 .
Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία μην διστάσετε να
επικοινωνήσετε μαζί μας.
Με εκτίμηση
Για το TRAVEL HALL
ΙΩΑΝΝΑ ΒΙΛΑΝΑΚΗ
ΤΗΛ.2810 341862-282112
6937-197930
ΧΡ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

