
 

 

1η ΜΕΡΑ Κυριακή 4 Δεκεμβρίου Αθήνα- Χανιά 

19:00 Συγκέντρωση στο Σχολείο . 

Αναχώρηση από το λιμάνι του Πειραιά για Χανιά.  

 

2η ΜΕΡΑ Δευτέρα  5 Δεκεμβρίου  

Άφιξη στη ρομαντική πόλη των Χανίων . 

Πλούσιο ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΩΪΝΟ προσφορά του Πρακτορείου. Τακτοποίηση στo 

πολυτελές ξενοδοχείο μας. Περίπατος στο Βενετσιάνικο λιμάνι, τη Φορτέζα, τα 

καλντερίμια και τα γραφικά δρομάκια στα Χανιά. Επίσκεψη στους Τάφους των 

Βενιζέλων στο Ακρωτήρι μέσα σ' ένα μαγευτικό άλσος με μοναδική θέα στη πόλη. 

Δείπνο και βραδυνή έξοδος προαιρετικά.  

 
 

3η ΜΕΡΑ Τρίτη 6 Δεκεμβρίου  - 

 Πλούσιο πρωϊνό. Εκδρομή σε Ρέθυμνο, Mονή Αρκαδίου και Μονή Πρέβελης. 

και εκδρομή στο Ρέθυμνο, με το Βενετσιάνικο λιμάνι, το Φάρο και τα τζαμιά. 

Συνεχίζουμε για την Ιστορική Μονή Πρέβελης και καταλήγουμε στο τουριστικό 

θέρετρο του Πλακιά στο νότιο μέρος του νομού. Αργά το απόγευμα επιστροφή στα 

Χανιά. Δείπνο και βραδυνή έξοδος προαιρετικά.  

 
 

4η ΜΕΡΑ Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου.  

Εκδρομή σε Κνωσσό και Αρχαιολογικό μουσείο Ηρακλείου. Είναι ο τόπος του πιο 

σημαντικού και πιο γνωστού παλατιού του μινωικού πολιτισμού. Σύμφωνα με την 

παράδοση, ήταν η έδρα του θρυλικού βασιλιά Μίνωα. Το παλάτι συνδέεται επίσης με 

συναρπαστικούς θρύλους, όπως ο μύθος του Λαβύρινθου με τον Μινώταυρο και η 

ιστορία του Δαίδαλου και του Ίκαρου. Η περιοχή κατοικήθηκε συνεχώς από τη 

Νεολιθική εποχή (7000-3000 π.Χ.) μέχρι τους ρωμαϊκούς χρόνους. Μετά την μερική 

καταστροφή της το 1450 π.Χ., οι Μυκηναίου εγκαθίστανται στην Κνωσσό. Η πόλη 

άκμασε και πάλι κατά την Ελληνιστική περίοδο το 67 π.Χ. Καταλήφθηκε από το 

Ρωμαίο Quintus Caecilius Metelus Creticus. Η Κνωσσός ανακαλύφθηκε το 1878 από 



τον Μίνωα Καλοκαιρινό. Ο Arthur Evans διεξήγαγε συστηματικές ανασκαφές στο 

χώρο από το 1900 έως το 1931, φέρνοντας στο φως το παλάτι, ένα μεγάλο τμήμα της 

μινωικής πόλης και τα νεκροταφεία. Η αποκατάσταση του παλατιού στην τωρινή του 

μορφή πραγματοποιήθηκε από τον Arthur Evans.Επιστροφή στα Χανιά το απόγευμα.  

Δείπνο και βραδυνή έξοδος προαιρετικά.  

 

 
 

5η ΜΕΡΑ Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου –  

Πλούσιο πρωϊνό. 

Αναχωρούμε για τον Ομαλό όπου η χιλιοτραγουδισμένη "Στράτα Μουσούρων". Από 

εκει φτάνουμε ως τη μοναδική είσοδο του Φαραγγιού της Σαμαριάς, από τα 

ομορφότερα της Ευρώπης. Επιστροφή στα ξενοδοχεία. Δείπνο και βραδυνή έξοδος 

προαιρετικά.  

 

 
6η ΜΕΡΑ Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου  

Η μέρα της επιστροφής μας. 

Πλούσιο πρωϊνό. Για την σημερινή μέρα προτείνουμε εκδρομή στην Μονή Γωνιάς, η 

οποία είναι αφιερωμένη στην Παναγία την Οδηγήτρια και διαθέτει συλλογές από 

αξιόλογες μεταβυζαντινές εικόνες, μέχρι το Καστέλι.( ή ανάλογα με τον διαθέσιμο 

χρόνο Εκδρομή στo Θέρισο ). Χρόνος ελεύθερος στα Χανιά μέχρι τη μεταφορά μας 

στο λιμάνι για την επιστροφή μας.  

 

7η ΜΕΡΑ Σάββατο 9 Δεκεμβρίου.  

Επιστροφή στο Σχολείο περίπου στις 8:00 
 


