Γραφείο γενικού τουρισμού
Χάνδακος 10 Ηράκλειο – Κρήτης τ.κ 71202
Τηλ. 288514, 288413, 286693, 243869
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e-mails: vaitravel@her.forthnet.gr
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΗΜΙΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

1Η ΜΕΡΑ 15-4-2016
ΗΡΑΚΛΕΙΟ--ΧΑΝΙΑ
Συγκέντρωση το πρωί στο σχολειο σας και αναχώρηση για Χανιά. Επίσκεψη στη
Αργυρουπολη η Λιμνη Κουρνα σχετική παραμονή για καφε και στη συνεχεια
Αναχώρηση για Χανιά, επίσκεψη στους τάφους Βενιζέλων, βόλτα στην παλιά πόλη
των Χανίων, μεταξυ αλλων αξιζει να επισκευθειτε το Ναυτικο Μουσειο, Το σπιτιΜουσειο του Ελευθεριου Βενιζελου που προσφατα εγιναν τα εγκαινια ελεύθερος
χρόνος. Μεταφορά στο ξενοδοχείο, δ/ση

2Η ΜΕΡΑ 16-4-2016
ΧΑΝΙΑ - ΘΕΡΙΣΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Πρωινό και αναχώρηση για επίσκεψη στο Γερμανικο Νεκροταφειο και στη
συνεχεια επισκεψη στη Θέρισσο, όπου θα επισκεφθούμε το αρχηγείου του Ελ.
Βενιζέλου, από όπου ξεκίνησε η Κρητική επανάσταση
3Η ΜΕΡΑ 17-4-16 ΧΑΝΙΑ –ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Πρωινο και αναχωρηση για Ρεθυμνο και στη συνεχεια φαραγγι Πατσου
σχετικη παραμονη και στη συνεχεια επισκεψη στο Αρκαδι .Αμεσως μετα
Επισκεψη στη παλια πολη του Ρεθυμνου και το απογευμα αναχωρηση για
Ηρακλειο
Το προγραμμα είναι ενδεικτικο και το σχολειο σας μπορει να το φτιαξει
Με βασει το εκπαιδευτικο σας προγραμμα
ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ:
85€ GALINI HOTEL LUX ΠΡΩΙΝΟ+ΔΕΙΠΝΟ ΣΕ ΤΡΙΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
91€ IOLIDA BEACH LUX ME ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΙ ΔΕΙΠΝΟ
//
//
99€ ΚΥDON HOTEL A ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΙ ΔΕΙΠΝΟ //
//
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Πούλμαν για τις εκδρομές, μετακινήσεις σας.
Μεταφορα από Λυκειο Ασημιου και επιστροφη στο Ασημι
Ξενοδοχείο LUX κατηγορίας GALINI HOTEL Η ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ
Σε τρικλινα δωματια μαθητων
Μονοκλινα καθηγητων
Πρωινό μπουφέ καθημερινα
1 δειπνο μπουφε στο ξενοδοχειο σας
Ασφαλεια Αστικης Ευθυνης
3 Δωρεαν συνοδων καθηγητων
1 δωρεαν για μαθητη
Ξεναγος στη πόλη των Χανιων
ΦΠΑ
Το Τουριστικό λεωφορείο υπερυψωμένο , με κλιματισμό το οποίο θα είναι διαθέσιμο
στους μαθητές σε όλη την διάρκεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης και για κάθε
δραστηριότητα τους. Το λεωφορείο διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη
νομοθεσία προδιαγραφές καθώς και όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας για τη
μετακίνηση των μαθητών (ζώνες ασφαλείας, έμπειροι οδηγοί κ.λ.π.). Τα πούλμαν θα
ελεγχθούν από την Τροχαία στο Ηρακλειο πριν την επιβίβαση των μαθητών, μετά από
αίτημα του σχολείου
Δωρεαν η βραδυνη σας εξοδος
Ατομική ασφάλεια όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία καθώς και πρόσθετη ασφάλεια σε
περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας μαθητή ή συνοδού καθηγητή
Σας προτεινουμε με ημιδιατροφη επειδη εχουμε ειδικη τιμη για Σχολεια και είναι σε
πλουσιο μπουφε
Στην περιπτωση μονο με πρωινο η τιμη θα είναι στο Κυδων ξενοδοχείο -10 € κατ
ατομο και στα
Lux θα είναι - 4 € κατ ατομο

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Ευχαριστουμε
VAI TRAVEL
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