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1ε κέξα: ΗΡΑΚΛΔΙΟ - ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
Σπγθέληξσζε ζην αεξνδξφκην ηνπ Ηξαθιείνπ, επηβίβαζε ζην πνχικαλ γηα ην αεξνδξφκην
Ν. Καδαληδάθεο. Δπηβίβαζε ζην αεξνζθάθνο θαη κε απεπζείαο πηήζε αλαρψξεζε γηα ηελ
Θεζζαινλίθε. Άθημε θαη αλαρψξεζε γηα κηα πξψηε γλσξηκία κε ηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο.
φπνπ
αλάκεζα ζηα αμηνζέαηα ζα δνχκε ηνλ Λεπθφ Πχξγν, ζήκα – ζθξαγίδα ηεο
Θεζζαινλίθεο, ηελ ζξηακβηθή αςίδα ηνπ Γαιεξίνπ, ζηήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε κεηά ηελ λίθε
ηνπ Καίζαξα Γαιέξηνπ Βαιέξηνπ Μαμηκηαλνχ, ην Μνπζείν Βεξγίλαο, ην Ναφ ηνπ Αγίνπ
Γεκεηξίνπ, ην Ναφ ηεο Αγίαο Σνθίαο, θαη ηνλ Πχξγν ηνπ Ο.Τ.Δ.
Αλαρψξεζε γηα ην μελνδνρείν. Ταθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα. Γηαλπθηέξεπζε.
2ε κέξα 06/03/2015: ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ – ΦΙΛΙΠΠΟΙ - ΚΑΒΑΛΑ – ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
Μεηά ην πξσηλφ αλαρψξεζε απφ ην μελνδνρείν γηα λα επηζθεθηνχκε ηνπο Φηιίππνπο, Απφ
ηνπο πην ζεκαληηθνχο θαη κε ηελ ιακπξφηεξε ηζηνξία αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ηνπ λνκνχ,
είλαη νη Φίιηππνη πνπ ππήξμαλ κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πφιεηο ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο.
Θα δνχκε ην Αξραίν ζέαηξν, ηελ πφιε, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη, κηα ηεηξάγσλε
πιαηεία ζηξσκέλε κε πιάθεο καξκάξνπ, πνπ πεξηιακβάλεη νηθνδνκέο θαη λανχο θαη ε
Δκπνξηθή Αγνξά θαη ζηελ ζπλερίδνπκε γηα ηελ Καβάια, έλαο πεξίπαηνο ζηα δξνκάθηα ηεο
παιηάο πφιεο είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ επηβεβιεκέλνο. Ξεθηλψληαο απφ ην φκνξθν ζθηεξφ
ρψξν ηεο πιαηείαο Καξανιή αλεβείηε ηελ νδφ Πνπιίδνπ πεξάζηε απφ ην Ικαξεη θαη ηελ απιή
ηνπ Μερκέη Αιή θαη θηάζηε κέρξη ηνλ θάξν ψζηε λα ζαπκάζεηε ηελ θαηαπιεθηηθή ζέα.
Οινθιεξψζηε ηε δηαδξνκή ζαο έρνληαο σο πξννξηζκφ ην θάζηξν θαη ην παιηφ πδξαγσγείν
(Κακάξεο) πνπ βξίζθεηαη πξνο ηελ άιιε κεξηά ηεο πφιεο. Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο
ζα ζπλαληήζεηε πνιιά γξαθηθά εζηηαηφξηα θαη ηαβέξλεο πνπ εμεηδηθεχνληαη ζην ςάξη θαη ζε
θάζε είδνπο ζαιαζζηλά πνπ αθζνλνχλ ζηελ πεξηνρή. Τα επηβιεηηθά κλεκεία θαη νη ηζηνξηθνί
ηφπνη δέλνπλ εθπιεθηηθά κε ηα λεφηεξα νηθήκαηα δεκηνπξγψληαο έλα ηδαληθφ ζχλνιν. Όια
είλαη ηνπνζεηεκέλα ακθηζεαηξηθά θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην θπζηθφ θάιινο ηεο πεξηνρήο
δνκνχλ κηα κνλαδηθή εηθφλα πνπ πκλήζεθε απφ πνιινχο δσγξάθνπο θαη θαιιηηέρλεο.
Αληηιακβάλεζηε ινηπφλ φηη κηα πεξηήγεζε ζηελ παιηά πφιε δε ζα ζαο αθήζεη ζε θακηά
πεξίπησζε αζπγθίλεηνπο. Δπηζηξνθή ζηε Θεζζαινλίθε. Μεηαθνξά ζην μελνδνρείν.
Νπρηεξηλή έμνδνο. Γηαλπθηέξεπζε.
3ε κέξα: ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΔΡΓΙΝΑ – ΒΔΡΟΙΑ – ΝΑΟΤΑ – ΔΓΔΑ –
ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
Μεηά ην πξσηλφ αλαρψξεζε απφ ην μελνδνρείν γηα επίζθεςε ζηνλ Αξραηνινγηθφ ρψξν
ηεο Βεξγίλαο, εθδξνκή ζηε Βέξνηα, ηελ Έδεζζα, ηελ Νάνπζα. Θα επηζθεθζνχκε ηελ Βέξνηα ε
νπνία είλαη κία πινχζηα θαη κνληέξλα πφιε, θέληξν βηνκεραληθήο επεμεξγαζίαο ησλ άθζνλσλ
γεσξγφ-θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ ηεο πεξηνρήο. Θα επηζθεθζνχκε ηελ φκνξθε Νάνπζα κε
πνιχ πξάζηλν θαη άθζνλα πεγαία λεξά, πνπ δηαζρίδεηαη απφ ηνλ πνηακφ Αξαπίηζα. Δπίζεο
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ζα δνχκε ηνπο πεξίθεκνπο θαηαξξάθηεο ηεο Έδεζζαο, κία απφ ηηο πην σξαίεο πφιεηο ηεο
Μαθεδνλίαο κε σξαία ζέα πξνο ηνλ θάκπν άθζνλν πξάζηλν ινπινπδηαζκέλνπο θήπνπο θαη
πνιιά λεξά. Δπηζηξνθή ην απφγεπκα ζην μελνδνρείν. Απφγεπκα ειεχζεξν. Γηαλπθηέξεπζε.
4ε κέξα 25/02/2016: ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΙΜΝΗ ΚΔΡΚΙΝΗ - ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ
Πξφγεπκα θαη αλαρψξεζε απφ ην μελνδνρείν γηα ηε καγεπηηθή ιίκλε Κεξθίλε. Σην
βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηνπ λνκνχ Σεξξψλ, κφιηο 40 ρικ. απφ ηελ πφιε ησλ Σεξξψλ ζπλαληάκε
έλα απφ ηα πην φκνξθα κέξε ηεο Διιάδαο, ηε ιίκλε Κεξθίλε κε ηνλ κνλαδηθφ πγξνβηφηνπν,
πνπ έρεη αλαθεξπρζεί Δζληθφ Πάξθν, έλαο απφ ηνπο 10 πγξφηνπνπο Γηεζλνχο Σεκαζίαο ηεο
Διιάδαο. Ήηαλ ε αλζξψπηλε παξέκβαζε πνπ δεκηνχξγεζε απηφ ηνλ παξάδεηζν. Τν 1932
θαηαζθεπάζηεθε ην πξψην θξάγκα ζηα λεξά ηνπ πνηακνχ Σηξπκφλα θαη ζηαδηαθά
ζρεκαηίζηεθε ε ιίκλε Κεξθίλε. Τν απφγεπκα επηζηξνθή ζηε Θεζζαινλίθε. Χξφλνο
ειεχζεξνο. Βξαδηλή έμνδνο. Γηαλπθηέξεπζε
5ε κέξα: ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ - ΗΡΑΚΛΔΙΟ
Μνπζείν θαη ην ρψξν ηεο Γηεζλνχο έθζεζεο. Μεηαθνξά ζην αεξνδξφκην αξγά ην
απφγεπκα θαη πηήζε γηα Ηξάθιεην. Άθημε ζην αεξνδξφκην ηνπ Ηξάθιεηνπ κε ηηο θαιχηεξεο
εληππψζεηο γηα ηελ εθδξνκή καο .
Σηκέο θαη’ άηνκν:
PORTO PALACE HOTEL LUX cat κε πξσηλφ :312 €
CAPSIS HOTEL A’ cat κε πξσηλφ: 298 €+ 6€ θάζε γεχκα
KINISSIS PALACE HOTEL A’ κε πξσηλφ :286 €
TOBACCO DAVITEL A’ cat κε πξσηλφ : 279 €
IMPERIAL PALACE A’ κε πξσηλφ : 302€
Πεξηιακβάλνληαη:
Πνχικαλ Αζήκη – Αεξνδξφκην – Αζήκη
Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα Ηξάθιεην - Θεζζαινλίθε – Ηξάθιεην κε Οlympic air
Φφξνη αεξνδξνκίσλ.
4 δηαλπθηεξεχζεηο ζε 3θιηλα δσκάηηα κε EXTRA BED ζε μελνδνρείν επηινγήο ζαο ζηελ
Θεζζαινλίθε.
Μνλφθιηλα δσκάηηα γηα ηνπο θαζεγεηέο.
Πξσηλφ θαζεκεξηλά ζην μελνδνρείν (BUFFET).
Τνπξηζηηθφ ιεσθνξείν ππεξπςσκέλν , κε θιηκαηηζκφ ην νπνίν ζα είλαη δηαζέζηκν
ζηνπο καζεηέο ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο θαη γηα θάζε
δξαζηεξηφηεηα ηνπο. Τν ιεσθνξείν δηαζέηεη φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε
λνκνζεζία πξνδηαγξαθέο θαζψο θαη φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο αζθάιεηαο γηα ηε
κεηαθίλεζε ησλ καζεηψλ (δψλεο αζθαιείαο, έκπεηξνη νδεγνί θ.ι.π.)
2νο νδεγφο ζηε λπρηεξηλή ζαο έμνδν
Αζθάιεηα αζηηθήο επζχλεο
Αηνκηθή αζθάιεηα φπσο νξίδεη ε θείκελε λνκνζεζία θαζψο θαη πξφζζεηε αζθάιεηα ζε
πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζελείαο καζεηή ή ζπλνδνχ θαζεγεηή
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Ξελαγφο ζε φινπο ηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο επίζθεςεο
Γσξεάλ ζπκκεηνρή ζπλνδψλ θαζεγεηψλ.
Δλεκεξσηηθά έληππα.
Τελ απνδνρή πνηληθή ξήηξα ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ φξσλ ηνπ ζπκβνιαίνπ (ην
πνζφ νξίδεηαη απφ ην ζρνιείν).
Πξφβιεςε δηαρείξηζεο ηεο πεξίπησζεο πνπ ε εθδξνκή δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο
πξνβιεπφκελεο εκεξνκελίεο ιφγν αλσηέξαο βίαο
Τελ αληηκεηψπηζε ηεο πεξίπησζεο πνπ δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε εθδξνκή ιφγσ
αλσηέξαο βίαο (θαηξηθέο ζπλζήθεο, εθινγέο θ.ι.π.)
Φ.Π.Α.
Σηκή ζπλνιηθή γηα άηνκα :
PORTO PALACE HOTEL LUX cat κε πξσηλφ :312x30=9.360€
CAPSIS HOTEL A’ cat κε πξσηλφ + 6€ κε γεχκα: 298x30=8.940€
KINISSIS PALACE HOTEL A’ κε πξσηλφ :286x30=8.580€
TOBACCO DAVITEL A’ cat κε πξσηλφ : 279x30=8.370€
IMPERIAL PALACE A’ κε πξσηλφ : 302x30=9.060€

ΗΜΔΙΩΗ :
Σν πξόγξακκα κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ.
αο πξνηείλνπκε ηελ εκεξνκελία 27/2/2016 αλαρώξεζε
δηόηη νη εκεξνκελίεο πνπ ζέιεηε είλαη κε πξσηλή αλαρώξεζε από Θεζζαινλίθε –
Ηξάθιεην θαη ράλεηαη ε κέξα.
Μπνξείηε αλ ζέιεηε λα ηαμηδέςεηε ζηηο εκεξνκελίεο πνπ δεηήζαηε.

ΠΣΗΔΙ:
Αλαρώξεζε:
Αλαρώξεζε:

ΗΡΑ-ΘΔ
ΘΔ- ΘΔ

27/02/2016
02/03/2016

10:00 – 11:15
18:30 - 14:45

