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Πότε χτίστηκε το ανάκτορο; Ήταν πάντα όπως είναι σήμερα; 
Ποιοι έζησαν σε αυτό; Πότε έγιναν οι ανασκαφές; 
 

Όλα αυτά και πολλά άλλα θα τα ανακαλύψουμε στην ξενάγηση- εκδρομή μας, που θα 
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021. 

Θα είναι μαζί μας έμπειροι ξεναγοί που θα μας βάλουν στα μυστικά που κρύβονται στην ιστορία 
του ανακτόρου της Κνωσσού. 

Όσοι γονείς/κηδεμόνες επιθυμούν να συμμετέχουν με τα παιδιά τους στην εκδρομή θα πρέπει να 
έρθουν με δικό τους μεταφορικό μέσο ή συγκοινωνία. 

 

Ημερομηνία εκδρομής: Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021 

Τόπος συνάντησης: Είσοδος- εκδοτήρια εισιτηρίων ανακτόρου Κνωσσού. 

Ώρα συνάντησης: 10:00 

Κόστος: Δωρεάν είσοδος με επίδειξη για τους ενήλικες πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή 
rapid test τουλάχιστον προηγούμενης ημέρας, και για τα παιδιά self test 

Απαραίτητος εξοπλισμός: Άνετα ρούχα και παπούτσια για περπάτημα, καπέλο, νερό, ξηρά τροφή 
(ξηροί καρποί, σταφίδες σοκολάτα, κ.ά.) 

Πρόσβαση: 
με Ι.Χ.: Από τη Λ. Κνωσσού με κατεύθυνση προς το Βενιζέλειο Νοσοκομείο   
Συγκοινωνία: λεωφορείο από τη Λ. Κνωσσού προς Κνωσό ή Σκαλάνι 
 

Βαθμός δυσκολίας: Πρόσβαση εύκολη για όλους 

Πιο λεπτομερείς οδηγίες για την εκδρομή θα δοθούν λίγες μέρες πριν την πραγματοποίησή της, 
αφού θα γνωρίζουμε και την πρόβλεψη των καιρικών συνθηκών που θα επικρατούν στην περιοχή. 
 
Για την καλύτερη προετοιμασία και οργάνωση της εκδρομής, όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε, 
παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω δήλωση και να την επιστρέψετε στον 
εκπαιδευτικό της τάξης το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 01/12/2021. 
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Υπεύθυνη Δήλωση για την εκδρομή στο ανάκτορο της Κνωσσού 

Ο/Η ………………………………………………………………………………………………………………………… δηλώνω ότι 

στην εκδρομή που οργανώνεται από το ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 16ου Δημοτικού 

Σχολείου Ηρακλείου, “Ξενάγηση στο ανάκτορο της Κνωσσού” την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021, 

θα συμμετέχουμε τα παρακάτω άτομα. 

Ονομ/νυμο γονέα/κηδεμόνα 1: ................................................................ Τηλ. Επικοινωνίας:
 ...................................................................................................................  

Ονομ/νυμο γονέα/κηδεμόνα 2: ................................................................ Τηλ. Επικοινωνίας:
 ...................................................................................................................  

Ονομ/νυμο παιδιού 1: .............................................................................. Ηλικία/Τάξη:
 ...................................................................................................................  

Ονομ/νυμο παιδιού 2: .............................................................................. Ηλικία/Τάξη:
 ...................................................................................................................  

Ονομ/νυμο παιδιού 3: .............................................................................. Ηλικία/Τάξη:
 ...................................................................................................................  

Ονομ/νυμο παιδιού 4: .............................................................................. Ηλικία/Τάξη:
 ...................................................................................................................  

Την ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών θα έχουμε οι γονείς/κηδεμόνες τους. 

Ηράκλειο, 

…………../....../2021 

Υπογραφή 

………………………………… 
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