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1Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ   
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  

 
 

ΤΟΣΚΑΝΗ - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ  
4 ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ 

19 – 22  Μαρτίου 2023 
 

Αγαπητοί ταξιδιώτες, 

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την επιλογή σας στο πρόγραμμα μας στην Φλωρεντία. Παρακάτω σας 

παραθέτουμε τις πληροφορίες που χρειάζεστε για το ταξίδι σας. 
 

Αναχώρηση την Κυριακή 19/03 και ώρα 07:30 από το κοιμητήριο Ζωγράφου. Παρακαλείσθε να 

προσέλθετε 15’ νωρίτερα πριν την αναχώρηση. 

Προσοχή! Ελέγξτε ότι έχετε τα ταξιδιωτικά σας έγγραφα μαζί σας. 
 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ 1 :  

Κύριος Σπανός Ιωάννης  6946 127754 
 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΤΗΣΕΩΝ:   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΩΡΕΣ ΚΩΔ. ΠΤΗΣΗΣ ΑΕΡ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

19 ΜΑΡΤ. 2023 ΑΘΗΝΑ – ΡΩΜΗ 10:55 – 12:00 GQ 820 

 

22 ΜΑΡΤ. 2023 ΡΩΜΗ - ΑΘΗΝΑ 
21:50 – 00:45* 
*της επομένης 

AZ 722 

   

  

  

*Οι ώρες αναχώρησης – άφιξης είναι τοπικές για κάθε χώρα. 
 

ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ &  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΣΑΣ,  
ΘΑ ΣΑΣ ΥΠΟΔΕΧΤΕΙ ΜΕ ΤΑΜΠΕΛΑ  : 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

ΕΛ.Ε.ΜΑ.ΣΥΝ 
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 2023 

 

H κυρία Αφροδίτη Μαρίνου – 0039 3899975857 

http://www.manessistravel.gr/
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ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ MANESSIS TRAVEL ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ :  

ΖΑΝΝΙΑΣ ΝΙΚΟΣ : 0030 6948343519 
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ : 0030 6977876737 
 
ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΑΣ : 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΗΜ/ΝΙΕΣ HΛ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/TEL 

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ / 
MONTECATINI   

TUSCANNY INN 4* 19 – 22/03/2023 
www.hoteltuscanyinn.

com 

Via Cividale, 86/E, 51016 
Montecatini Terme PT 

+39 0572 70302 
 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ / ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 
Όπως είναι διεθνώς καθιερωμένο, η παραλαβή και παράδοση των δωματίων, γίνεται στις 15.00 και στις 11.00 

αντίστοιχα.  
*Μην ξεχνάτε τον ειδικό φόρο διανυκτέρευσης, ο οποίος θα καταβληθεί από το γκρουπ στην 

reception του ξενοδοχείου € 1.40 ανά άτομο ανά διανυκτέρευση. 

Ημερήσιο επιγραμματικό Πρόγραμμα : 
1η ημέρα : Άφιξη στη Ρώμη και απευθείας μετάβαση στη Σιένα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Δείπνο & 
διανυκτέρευση.  
2η ημέρα : Συνέδριο και Ξενάγηση πόλης (15:30). Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο & διανυκτέρευση. 
3η ημέρα : Εκδρομή στην Πίζα – Λούκα  Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο & διανυκτέρευση. 
4η ημέρα : Μεταφορά στη Ρώμη με ενδιάμεση στάση στο Σαν Τζιμινιάνο.Ξενάγηση στην πόλη της Ρώμης   
μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Αθήνα. 
*Το πρόγραμμα δύναται να τροποποιηθεί χωρίς καμία παράλειψη. 
Παρακαλούμε όπως ακολουθείτε τις οδηγίες των υπευθύνων του γραφείου, ως προς το ιδιαιτέρως 
αυστηρό χρονοδιάγραμμα που απαιτείται, για τη σωστή και ποιοτική εξυπηρέτηση σας. 
Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι μαθητές να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί στο να μην ξεχνούν 
προσωπικά τους αντικείμενα μέσα στα πούλμαν. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο οδηγός για ξεχασμένα 
αντικείμενα (κινητά, πορτοφόλια, ταυτότητες κ.α.) καθώς αυτά θα αποσύρονται.  

Σημαντικές σημειώσεις : 
• Όπως είναι διεθνώς καθιερωμένο και στα ξενοδοχεία της Ευρώπης εφαρμόζεται, κατά την 

τακτοποίηση διατυπώσεων στην άφιξη, ζητείται η πιστωτική κάρτα ή κατάθεση μετρητών, για 
κάλυψη τυχόν έξτρα καταναλώσεων κ.λ.π. προσωπικών δαπανών (PAY TV, Mini Bar, Τηλέφωνα από 
το δωμάτιο, κ.λ.π.)  

• Ειδικά για τις σχολικές εκδρομές από όλες τις χώρες του κόσμου,  για κάλυψη τυχόν ζημιών, φθορών  
ή/και απομάκρυνση άλλων πελατών λόγω οχλήσεων που τυχόν προκληθούν, ζητείται ως εγγύηση το 
ποσό των (10€ έως 25€) ανά μαθητή. Βεβαίως κατά την αναχώρηση εφόσον δεν έχει προκληθεί κάτι 
από τα προαναφερθέντα, επιστρέφονται οι τυχόν καταβολές μετρητών ή ακυρώνεται το απόκομμα 
της πιστωτικής κάρτας. 

Απαραιτήτως ταυτότητα Νέου τύπου ή Διαβατήριο σε ισχύ  
Σε διαφορετική περίπτωση η ευθύνη της μη επιβίβασής σας στο αεροπλάνο βαρύνει αποκλειστικά τον 
πελάτη.  
*Ο υπεύθυνος καθηγητής της αποστολής παρακαλείται να φέρει μαζί του τουλάχιστον 05 λίστες με τα 
ονόματα όλων των ταξιδευόντων (μαθητών και καθηγητών) με λατινικούς χαρακτήρες, αριθμούς ταυτοτήτων 
ή διαβατηρίων, ημερομηνιών γέννησης και εθνικότητας σε επιστολόχαρτο του σχολείου με πρωτότυπη 
σφραγίδα και υπογραφή. 
Τις λίστες αυτές, παρακαλούμε θερμά να τις έχει ο υπεύθυνος καθηγητής σε κάθε διαδρομή μαζί 

του.  
*ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 
Είναι στην ευθύνη του κάθε συμμετέχοντα να ενημερωθεί από την εκάστοτε πρεσβεία και να διασφαλίσει τα 
απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα που χρειάζονται για να πραγματοποιήσει το ταξίδι του. 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ  

Πριν το ταξίδι βεβαιωθείτε ότι οι αποσκευές σας δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια, ώστε να αποφύγετε 

τυχόν καθυστερήσεις ή επιπλέον χρεώσεις στο αεροδρόμιο. 

http://www.manessistravel.gr/
https://www.google.com/search?q=tuscany+inn+hotel+montecatini&rlz=1C1GCEU_enGR866GR866&sxsrf=AJOqlzVcqmxGNYm37F8D1mdKiwblcw_9Bg%3A1678295210319&ei=qsAIZOWFE8-Bxc8P0a-NmAY&hotel_occupancy=2&oq=TUS&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQARgAMgQIIxAnMgcILhCxAxBDMhEILhCDARDHARCxAxDRAxCABDILCC4QgAQQsQMQgwEyBQgAEIAEMgUIABCABDIICC4Q1AIQgAQyBQgAEIAEMgsIABCABBCxAxCDATIHCC4QgAQQCjoHCCMQ6gIQJzoNCC4QxwEQ0QMQ6gIQJzoNCC4QxwEQrwEQ6gIQJzoKCC4QxwEQrwEQQzoECAAQQzoKCC4QxwEQ0QMQQzoLCC4QgAQQxwEQ0QM6EQguEIAEELEDEIMBEMcBENEDOgQILhBDOgoIABCxAxCDARBDOggIABCxAxCDAToICC4QgAQQ1AJKBAhBGABQAFjbCGDDHGgBcAB4AIABsQGIAcgDkgEDMC4zmAEAoAEBsAEKwAEB&sclient=gws-wiz-serp


 
 

 

 

Manessis Travel – Ταξιδιωτικός Οργανισμός 

Φιλελλήνων 4, Αθήνα 10557, Τ. +30 210 32 90 100, F. +30 210 32 42 446, E. info@manessistravel.gr 
www.manessistravel.gr 

Μπορείτε να μεταφέρετε 1 αποσκευή των 20 κιλών. Τα επιπλέον κιλά από το επιτρεπόμενο όριο χρεώνονται.  
Μπορείτε να μεταφέρετε 1 χειραποσκευή μέσα στην καμπίνα των επιβατών, με μέγιστο βάρος 7 kg. Σακούλες 

και γυναικείες τσάντες θεωρούνται χειραποσκευές. Στις χειραποσκευές δεν συμπεριλαμβάνονται τα ψώνια από 
τα καταστήματα που βρίσκονται μετά τον έλεγχο των αποσκευών και προσώπων όπως και οι φορητοί 

υπολογιστές. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ  
Αποσκευές κατά τον έλεγχο  

Τροφές που βρίσκονται σε ημιστερεά ή υγρή κατάσταση θα πρέπει να είναι κατάλληλα συσκευασμένες σε 
ξύλινα κιβώτια με απορροφητικό υλικό για να αποφεύγεται διαρροή που μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε τρίτους. 

Επίσης θα πρέπει να λάβετε υπόψη τους περιορισμούς στην εισαγωγή τροφών που τυχόν ισχύουν στα διάφορα 

Κράτη. 
Τα ακόλουθα είδη δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται μέσα στις αποσκευές σας που παραδίδονται για έλεγχο και 

μεταφορά, αλλά πρέπει να μεταφέρονται πάντοτε από σας τους ίδιους: φάρμακα, κοσμήματα, χρήματα, 
ασφάλειες, χρεόγραφα, συμβόλαια, έγγραφα, τίτλοι αξίας, δείγματα και γενικότερα είδη αξίας, εύθραυστα 

αντικείμενα και ηλεκτρονικές συσκευές (laptop, βιντεοκάμερες, φορτιστές κ.α.). 
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μεταφέρετε εύθραυστα αντικείμενα, κατά τη διάρκεια του ελέγχου αποσκευών 

θα σας ζητηθεί να υπογράψετε έγγραφο (Limited Release Form),το οποίο δηλώνει ότι η μεταφορά του 

αντικειμένου γίνεται με δική σας ευθύνη.  
Παρακαλούμε να θυμάστε ότι απαγορεύεται η μεταφορά αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν 

τραυματισμούς ή σωματικές βλάβες. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν:  

• Αιχμηρά και κοφτερά αντικείμενα κάθε είδους και υλικού, που είναι ικανά να τραυματίσουν, όπως: σουγιάδες, 
στιλέτα, μαχαίρια, τσεκούρια, βέλη, νυστέρια, ψαλίδια, και γενικά κάθε επαγγελματικό ή οικιακό εργαλείο. 

• Κάθε μη αιχμηρό αντικείμενο που είναι ικανό να τραυματίσει, όπως: αθλητικά ρόπαλα, ράβδοι, μπαστούνια και 

ρακέτες κάθε είδους, κουπιά, στέκες μπιλιάρδου, καλάμια ψαρέματος, εξοπλισμός πολεμικών τεχνών. 

H παραπάνω λίστα δεν είναι ολοκληρωμένη. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε 
απευθυνθείτε στο προσωπικό μας. 
 

Οφείλουμε να σας ενημερώσουμε για την ισχύουσα καθολική απαγόρευση μεταφοράς αιχμηρών μεταλλικών 

αντικειμένων στην καμπίνα επιβατών, όπως μαχαίρια, σουγιάδες, ψαλίδια, βελόνες πλεξίματος, σετ μανικιούρ 
κ.λπ. 

Αν εντοπιστούν τέτοια αντικείμενα, παρακρατούνται από το αεροδρόμιο και η εταιρεία δε φέρει ευθύνη 
παράδοσής τους στους επιβάτες, ούτε τίθεται θέμα αποζημίωσης σε περίπτωση απώλειας. H μεταφορά τέτοιων 

αντικειμένων επιτρέπεται μόνο στις αποσκευές που παραδίδονται στον έλεγχο εισιτηρίων. 
 

Μεταφορά υγρών στις χειραποσκευές των επιβατών - Μέτρα ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

Από τις 06/11/2006, νέα μέτρα ασφαλείας ισχύουν σε όλα τα αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1546/06 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) σχετικά με τη μεταφορά υγρών στις 

χειραποσκευές των επιβατών.  
 

Σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό, περιορίζονται πλέον οι ποσότητες των προϊόντων σε υγρή μορφή 
που επιτρέπεται να μεταφέρετε στην καμπίνα επιβατών του αεροσκάφους (π.χ. νερό, ποτά και αναψυκτικά, 

ζελέ, κρέμες, αλοιφές, κόλλα, λοσιόν, αρώματα, σαμπουάν, λακ μαλλιών, μάσκαρα, λιπ-γκλος, 
οδοντόπαστας, αφρός ξυρίσματος, σπρέι, υγρό φακών επαφής, λάδι και λοιπά αντικείμενα 

παρόμοιας υφής).  

Ο παρών κανονισμός λειτουργεί συμπληρωματικά στους ισχύοντες κανονισμούς για τα απαγορευμένα προς 
μεταφορά στην καμπίνα επιβατών αντικείμενα και προϊόντα και αφορά τον περιορισμό των υγρών που 

μεταφέρονται στις χειραποσκευές σας μόνο. Δεν ισχύει για τις αποσκευές που παραδίδονται κατά τον έλεγχο 
των εισιτηρίων.  

Τι επιτρέπεται να μεταφέρετε στην χειραποσκευή σας:  

• Υγρά σε δοχεία χωρητικότητας μέχρι 100 ml ανά συσκευασία. Οι συσκευασίες αυτές θα πρέπει να χωρούν 

σε μία διαφανή επανασφραγιζόμενη πλαστική σακούλα, μέγιστης χωρητικότητας 1 λίτρου. Επιτρέπεται 
μία μόνο τέτοια σακούλα ανά επιβάτη, που θα πρέπει να είναι κλειστή και θα παραδίδεται ξεχωριστά στον 

Έλεγχο Χειραποσκευών για εξέταση. 

• Υγρά φάρμακα και διατροφικά είδη που σας είναι απαραίτητα κατά την διάρκεια του ταξιδιού σας μπορούν 
να μεταφερθούν στην χειραποσκευή σας. Μπορεί όμως να σας ζητηθεί να αποδείξετε ότι είναι απαραίτητα για 

το ταξίδι. 

• Αγοραζόμενα είδη από τα καταστήματα των αεροδρομίων (Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών). Αυτά τα 
είδη θα πρέπει να τοποθετούνται σε ειδική σφραγισμένη σακούλα, η οποία θα διατίθεται από τα εν λόγω 

καταστήματα και την οποία δεν πρέπει να ανοίξετε προτού περάσετε τον έλεγχο χειραποσκευών, αλλιώς το 

περιεχόμενό της μπορεί να κατασχεθεί στο Σημείο Ελέγχου. Εάν πρόκειται να κάνετε μετεπιβίβαση σε άλλο 
αεροδρόμιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην Νορβηγία, Ελβετία και Ισλανδία μην ανοίξετε τη σακούλα 

πριν το Σημείο Ελέγχου στο αεροδρόμιο μετεπιβίβασης ή στο τελευταίο αεροδρόμιο, εφόσον περνάτε από  

http://www.manessistravel.gr/
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περισσότερους του ενός σταθμού μετεπιβίβασης. Όλα αυτά τα υγρά είναι επιπλέον των προαναφερθεισών 
ποσοτήτων στην επανασφραγιζόμενη πλαστική σακούλα. Το προσωπικό ασφαλείας είναι υποχρεωμένο να σας 

ζητήσει να αποχωρισθείτε τα υγρά προϊόντα που δεν πληρούν τους όρους του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού. 
Τα αντικείμενα αυτά θα ανακυκλώνονται ως άχρηστα.  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΩΡΑΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ  
Βάση διεθνή κανονισμού, το ωράριο των οδηγών των πούλμαν δε μπορεί να υπερβαίνει ανά ημέρα τις 12 ώρες 
εργασίας από τη στιγμή της εκκίνησης έως την τελική στάση του (π.χ. αν η εκκίνηση του πούλμαν είναι στις 10 

το πρωί, τότε έως τις 22:00 της ίδιας μέρας θα πρέπει να έχει τερματιστεί το δρομολόγιο), ανεξαρτήτου 
χιλιομέτρων και ενδιάμεσων στάσεων. Σε κάθε περίπτωση, από τη νυχτερινή του παύση έως την επόμενη 

πρωινή, θα πρέπει να μεσολαβεί χρονικό διάστημα 9 ωρών για την ανάπαυση του οδηγού (π.χ. αν η εκδρομή 

μας ολοκληρωθεί στις 20:00, τότε δε θα μπορεί να ξεκινήσει πριν από τις 06:00 το πρωί της επόμενης ημέρας).  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Για να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την Ελλάδα και την Ιταλία :  
Διεθνές Πρόθεμα   : 0039 

Κωδικός της Ελλάδος  : 0030 
Κωδικός πόλεως         : π.χ. Αθήνα 210 ή κινητό 69  

Αριθμός Συνδρομητή   : ……………. 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΩΡΑΣ   
Η Ιταλία έχει διαφορά 1 ώρα πίσω από την Ελλάδα. πχ. Όταν στην Ελλάδα είναι 12.00 στην Ιταλία είναι 11.00   

ΝΟΜΙΣΜΑ/ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ 
Το εθνικό νόμισμα της Ιταλίας είναι το ΕΥΡΩ (€) 
Οι πιστωτικές κάρτες χρησιμοποιούνται ευρύτατα και οι συναλλαγές είναι ασφαλείς (συνήθως ζητείται επίδειξη 

διαβατηρίου και όχι ταυτότητας ακόμα και νέου τύπου). Βέβαια, θα πρέπει να έχετε ενημερώσει την τράπεζά 
σας ότι θα κάνετε συναλλαγές με την πιστωτική σας κάρτα στο εξωτερικό. Επίσης, οι χρεωστικές κάρτες 

χρησιμοποιούνται ως Visa ή Master, εφόσον υπάρχει ποσό στον λογαριασμό σας αντίστοιχο με τις αγορές που 
θέλετε να κάνετε. Σε κάθε περίπτωση, ρωτήστε πάλι την τράπεζά σας για τη δυνατότητα χρήσης των 

πιστωτικών/χρεωστικών σας καρτών στην περιοχή! 

ΚΛΙΜΑ / ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ 
Χρήσιμο θα είναι να έχετε μαζί σας κατάλληλα ρούχα εποχής και οπωσδήποτε άνετα παπούτσια. 

Προληπτικά και μια ομπρέλα. 
*Το κλίμα στη Κεντρική & Βόρεια Ιταλία είναι αρκετά πιο ψυχρό και πιο υγρό από αυτό της Ελλάδος, οπότε 

χρήσιμο είναι να έχετε μαζί σας κατάλληλα για την εποχή ρούχα.  

Μην παραλείψετε: άνετα μποτάκια/παπούτσια περιπάτου, ομπρέλα ταξιδιού, μπουφάν, αδιάβροχο ή πλαστική 
κάπα (πάντζο), καπέλο και γυαλιά ηλίου.  

Συμβουλευτείτε τον κατωτέρω πίνακα ετήσιων μέσων θερμοκρασιών για να επιλέξετε το είδος του ρουχισμού 
που θα χρειαστείτε.  

Μέσες ετήσιες θερμοκρασίες (0C)  

 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία χρειαστείτε, μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα της 

εταιρείας μας Δευτέρα-Παρασκευή 9.00 - 18.30 & Σάββατο 10.00 - 17.30.  
 

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης μπορείτε να καλείτε την κυρία Ψυλλάκη Μαρίνα στο κινητό τηλέφωνο 

+30  6944 834429   

                 
                      Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι !!! 
 

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαι Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ 

 
Μέση μέγιστη 

θερμοκρασία  
 

10 11 14 18 23 27 31 31 26 21 15 11 

 
Μέση ελάχιστη 

θερμοκρασία  
 

4 3 5 8 11 15 17 18 14 11 8 4 

http://www.manessistravel.gr/

