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ΧΑΝΙΑ  
7 ΗΜΕΡΕΣ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΝΩΣΟΣ – ΧΑΝΙΑ– ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ-ΜΟΝΗ ΑΡΚΑΔΙΟΥ  – ΡΕΘΥΜΝΟ – 
ΦΑΡΑΓΓΙ ΘΕΡΙΣΟΥ - ΑΚΡΩΤΗΡΙ 

 
1Η HΜΕΡΑ : ΑΘΗΝΑ –ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ –ΚΥΡΙΑΚΗ 01-12-2019 
Συγκέντρωση στο σχολείο στις 19:00 και μεταφορά στο λιμάνι του Πειραιά απ’ όπου θα 
επιβιβασθούμε στο καράβι (ΕΛΥΡΟΣ) της εταιρίας Αnek – Superfast . Αναχώρηση στις 
21:00 με προορισμό τα Χανιά. Διανυκτέρευση εν πλω. 
 
2Η HΜΕΡΑ : ΑΚΡΩΤΗΡΙ – ΤΑΦΟΙ ΒΕΝΙΖΕΛΩΝ – ΔΕΥΤΕΡΑ 02-12-2019  
Άφιξη 06: 00 στα Χανιά, στο λιμάνι της Σούδας. Επιβίβαση στα πούλμαν, τακτοποίηση 
δωματίων στο ξενοδοχείο CAVO STADA (περιοχή Κολυμπάρι).  Αναχώρηση για την παλιά 
πόλη των Χανίων όπου θα  έχουμε ελεύθερο χρόνο για βόλτα ,  αγορές και φαγητό .  Στη 
συνέχεια επίσκεψη  στο Ακρωτήρι όπου βρίσκονται οι τάφοι των Βενιζέλων. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση. Δείπνο και προαιρετική διασκέδαση. Διανυκτέρευση 
. 
 
3Η HΜΕΡΑ : ΦΑΡΑΓΓΙ ΘΕΡΙΣΟΥ-ΤΡΙΤΗ 03-12-2019  
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για επίσκεψη στο  ξακουστό φαράγγι του Θέρισου 
και επίσκεψη στο τοπικό λαογραφικό και πολεμικό μουσείο. Φαγητό σε παραδοσιακή 
ταβέρνα. Περίπατος στη συνέχεια στο παλιό λιμάνι Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Προαιρετική διασκέδαση. Διανυκτέρευση. 
 
4Η HΜΕΡΑ : ΧΑΝΙΑ (ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΗΣ)- ΤΕΤΑΡΤΗ 04-12-2019 
 Αναχώρηση για γνωριμία με την  γραφική πόλη των Χανίων. Θα επισκεφθούμε την 
παλιά Βενετσιάνικη εκκλησία , τη Βενετσιάνικη εκκλησία Λότζια, το τζαμί των 
Γενίτσαρων, τον προμαχώνα Σαν Σαλβατόρε και την εκκλησία του Αγ. Φραγκίσκου. Το 
μεσημέρι χρόνος ελεύθερος για βόλτα στο παλιό λιμάνι και τα γραφικά σοκάκια των 
Χανιών. Προαιρετικό φαγητό στο Βενετσιάνικο λιμάνι σήμα κατατεθέν της πόλης. 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας  για ξεκούραση. Βραδινό φαγητό και προαιρετική 
διασκέδαση. Διανυκτέρευση. 
 
5Η HΜΕΡΑ : ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΡΝΑ-ΑΡΚΑΔΙ –  ΡΕΘΥΜΝΟ- ΠΕΜΠΤΗ 05-12-2019  
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για  τη γραφική λίμνη Κουρνά. Στη συνέχεια 
επίσκεψη στην ιστορική μονή Αρκαδίου. Ξενάγηση . Αναχώρηση για την πόλη του 
Ρεθύμνου.  Ένας περίπατος στα σοκάκια της παλιάς πόλης του Ρεθύμνου μοιάζει για τον 
επισκέπτη σαν ένα ταξίδι σε μία άλλη εποχή. Το μεσημέρι ελεύθερος χρόνος στο 
Ρέθυμνο για καφέ και φαγητό. Βραδινό φαγητό στο εστιατόριο του ξενοδοχείου  και 
προαιρετική ομαδική διασκέδαση. Διανυκτέρευση. 

4 Ο  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ  
ΤΗΛ. 2109618972  

             



 
 
6Η HΜΕΡΑ : ΚΝΩΣΟΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ -ΛΙΜΑΝΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ –ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06-12-2019 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για Ηράκλειο . Τελευταίος σταθμός της 
σημερινής μας διαδρομής, τα Μινωϊκά Ανάκτορα της Κνωσού. Το μινωικό ανάκτορο 
είναι ο κύριος επισκέψιμος χώρος της Κνωσού  σημαντικής πόλης κατά την αρχαιότητα, 
με συνεχή ζωή από τα νεολιθικά χρόνια έως τον 5ο αι. Τα ανάκτορα  είναι χτισμένα στο 
λόφο της Κεφάλας, με εύκολη πρόσβαση στη θάλασσα αλλά και στο εσωτερικό 
της Κρήτης. Κατά την παράδοση, υπήρξε η έδρα του σοφού βασιλιά Μίνωα. 
Συναρπαστικοί μύθοι, του Λαβύρινθου με το Μινώταυρο και του Δαίδαλου με τον 
Ίκαρο, συνδέονται με το ανάκτορο της Κνωσού. Ακολουθεί ξενάγηση με επίσημο ξεναγό 

στην πόλη του Ηρακλείου με το λεωφορείο γύρω από τα τείχη της πόλης. Αργά το απόγευμα 
στις 19:00 μεταφορά στο λιμάνι του Ηρακλείου απ’ όπου θα  επιβιβασθούμε στο πλοίο 
της εταιρίας  (ΚΡΗΤΗ 2 )Αnek – Superfast  και στις  21:00 θα αναχωρήσουμε για Πειραιά .  
 
7 Η ΗΜΕΡΑ : ΑΦΙΞΗ ΑΘΗΝΑ – ΣΑΒΒΑΤΟ 07-12-2019 
Άφιξη 06:00 στο λιμάνι του Πειραιά και μεταφορά στο χώρο του σχολείου. 
Το πρόγραμμα μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις συνθήκες της εκδρομής 
καθώς επίσης και σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων.  
 

ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
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