ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
28/3-2/4/015

ΜΕ ΤΟ Ι∆ΙΟ ΠΟΥΛΜΑΝ ΑΠΟ ΤΟ
ΛΥΚΕΙΟ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΣΑΣ
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
1η ηµέρα. Συγκέντρωση στο Λύκειο σας για την
µεταφορά στο λιµάνι του Ηρακλείου.
Επιβίβαση στο πλοίο τακτοποίηση στις καµπίνες και
αναχώρηση .

ΠΕΙΡΑΙΑΣ- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
2η ηµέρα Άφιξη το πρωί στον ΠΕΙΡΑΙΑ.

Επιβίβαση στα πούλµαν και αναχώρηση για την
ΘΕΣ/NIΚΗ µε στάσεις στον δρόµο και επίσκεψη (αν
επιθυµείτε) στον ΒΟΛΟ για φαγητό και γνωριµία της
πόλης.
Στην συνέχεια θα προχωρήσουµε για την Θεσ/νίκη.
Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωµάτια
και νυκτερινή έξοδο.

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
3η ηµέρα Πρωινό επιβίβαση των ξεναγών στα πούλµαν
για γνωριµία της πόλης ξεκινώντας από τον Πολιούχο Αγ.
∆ηµήτριο –Ροτόντα –Κάστρα-Μουσείο –Λευκό Πύργο .
Ελεύθερος χρόνος στην αγορά της πόλης
Το βράδυ γλέντι σε ταβέρνα µε µουσική.

ΒΕΡΓΙΝΑ–ΝΑΟΥΣΑ-Ε∆ΕΣΣΑ
( καταρράκτες)
4η ηµέρα: Πρόγευµα και αναχώρηση για ξενάγηση στην
ΒΕΡΓΙΝΑ (περνώντας πρώτα από το φράγµα τουΑλιάκµονα)
κοντά στις Αιγές την τοποθεσία της Αρχαίας πρωτεύουσας
της Μακεδονίας που µε ανασκαφές (1976-1980) ο καθηγητής
Ανδρόνικος έφερε στο φως πολύ σηµαντικά ευρήµατα.
Το πιο σηµαντικό αξιοθέατο είναι οι Βασιλικοί τάφοι και
ακριβώς εκεί δίπλα τους έχει δηµιουργηθεί ένα µουσείο µε
πολλά άλλα εκθέµατα µε πιο σηµαντικά την χρυσή Λάρνακα
µε το Μακεδονικό αστέρι που περιείχε τα οστά του βασιλιά
Φίλιππου Β’ .
Προαιρετικά µεσηµεριανό γεύµα στον ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟ
µε την πλούσια βλάστηση και τα νερά µε τις πέστροφες.
Εκεί βρίσκεται και η αφετηρία του χιονοδροµικού κέντρου
ΤΡΙΑ-ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑ∆ΙΑ και µε το τραινάκι µπορείτε να το
επισκεφτείτε κάνοντας µια ονειρεµένη διαδροµή.
Άφιξη στην όµορφη Ε∆ΕΣΣΑ µια από τις πιο σηµαντικές
πόλεις της Μακεδονίας που είναι χτισµένη ψηλά σε ένα
πέτρινο µπαλκόνι µε τους µοναδικούς στην Ελλάδα
καταρράκτες τους µικρούς που διασχίζουν και κοσµούν το
οµώνυµο πάρκο και τον Κάρανος τον µεγάλο που το νερό του
πέφτει από 70 µ.
Επιστροφή στην ΘΕΣ/ΝΙΚΗ για να ετοιµαστούµε για
την βραδινή µας έξοδο.

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΘΕΡΜΗ- ΚΕΝΤΡΟ
∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΝΟΗΣΗΣ
4η ηµέρα Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ για επίσκεψη στο σπήλαιο των ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ
που ο Άρης Πουλιανος το 1970 ανακάλυψε τον αρχάνθρωπο
ηλικίας 700.000 ετών που έχει τον αρχαιότερο Λίθινο και
Οστέινο πολιτισµό της Ευρωπαϊκής Ηπείρου.
Επιστροφή στο εξαιρετικό κέντρο διάδοσης επιστήµων
ΝΟΗΣΗΣ και µε ελεύθερη είσοδο µπορείτε να κάνετε νοερά
τον γύρω του κόσµου µέσα από το αυτοκίνητο της Ελληνικής
αποστολής The World Offrand ένα τζιπ Land Rover Discovery
3 που βρίσκεται στην αίθουσα των περιοδικών εκθέσεων και
γύρο του έχει στηθεί έκθεση θυµίζοντας τις κυριότερες
εµπειρίες των 1177 ηµερών του ζευγαριού από την Θεσ/νικη
που κάλυψαν συνολικά 167.500 χιλ. σε 67 χώρες των πέντε
Ηπείρων σε τρεισήµισι χρόνια.
Επίσκεψη στο εµπορικό κέντρο MEDITERRANEAN
COSMOS για φαγητό και ψώνια.
Απέναντι βρίσκετε και το MAGIC PARK ΜΕ 40 ΑΣΦΑΛΗ
ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο ξεκούραση και αποχαιρετιστήριο
γλέντι σε ταβέρνα µε µουσική .

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ –ΗΡΑΚΛΕΙΟ
5η ηµέρα Μετά το πρωινό τακτοποίηση των αποσκευών στο
πούλµαν και αναχώρηση µε διάφορες στάσεις στον δρόµο για
το λιµάνι του ΠΕΙΡΑΙΑ.
Άφιξη στο πλοίο τακτοποίηση στις καµπίνες και αναχώρηση.

ΤΕΛΟΣ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ
ΕΚ∆ΡΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΜΕ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΕ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ –ΠΡΕΣΠΕΣ Κ.Λ.Π

ΤΙΜΗ 267 €
PORTO PALACE 5 *****

Με το
26ης Οκτωβρίου 65

ΠΡΩΙΝΟ ΜΠΟΥΦΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ η
∆ΕΙΠΝΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΕ
ΜΠΟΥΦΕ

ΤΙΜΗ 236 €
CAPSIS 4 ****

Με το
Μοναστηρίου 18

ΠΡΩΙΝΟ ΜΠΟΥΦΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ

ΤΙΜΗ 219 €
Με το

EL GRECO 3 ***

ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΑΤΑ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ
ΕΓΝΑΤΙΑΣ

ΠΡΩΙΝΟ ΜΠΟΥΦΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ

ΤΙΜΗ 234 €
Με το

METROPOLITAN 3 ***

Βασιλ. Ολγας

ΠΡΩΙΝΟ ΜΠΟΥΦΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ
ΚΑΙ ΕΝΑ ΓΕΥΜΑ η ∆ΕΙΠΝΟ
Οι τιµές περιλαµβάνουν :

-

- Μεταφορές ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΠΕΙΡΑΙΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ
-Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε τετράκλινες καµπίνες για
τους µαθητές ΜΕ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ.
4 διανυκτερεύσεις σε κανονικά τρίκλινα δωµάτια στο
ξενοδοχείο της επιλογής σας.
Μεταφορές- εκδροµές µε σύγχρονα κλιµατιζόµενο
πούλµαν (ζώνες ασφαλείας τηλεόραση –βίντεο –ψυγείο
∆εύτερος οδηγός µαζί σας για τις νυκτερινές εξόδους.
Οι ηµερήσιες εκδροµές όπως περιγράφονται στο
αναλυτικό πρόγραµµα .
Νυκτερινές διασκεδάσεις καθηµερινά.

- Για τους συνοδούς καθηγητές δωρεάν συµµετοχή σε
µονόκλινα δωµάτια-γεύµατα –δίκλινες καµπίνες µε
δείπνο στο πλοίο.
- 1 FREE για µαθητή µε οικονοµικό πρόβληµα
- Ασφάλεια ταξιδιού σύµφωνα µε την ταξιδιωτική οδηγία
της Ε.Ο.Κ.
- Ασφάλιση αστικής ευθύνης ατυχήµατος (Ασφάλιση
Ευθύνης ∆ιοργανωτή)
- Φόροι και Φ.Π.Α.
- ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΠΙΣΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 65018/95701 ΠΟΥ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΚΑΙ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΟΛΟ ΤΟ
24ΩΡΟ .
- Επαγγελµατίες ξεναγοί στις περιηγήσεις
- Ιατρός-συνοδός µε φαρµακευτική υποστήριξη .
- Αποδοχή ποινικής ρήτρας καλής εκτέλεσης της
εκδροµής.
- Αντιµετώπιση περίπτωσης µαταίωσης της εκδροµής
λόγω ανωτέρας βίας.
- Σε περίπτωση µετάθεσης της εκδροµής αν υπάρχει
επιπλέον κόστος επιβαρύνετε το γραφείο µας .
- Επιστροφή χρηµάτων σε µαθητή που θα ακύρωση λόγω
ασθενείας η ανωτέρας βίας .
Για οποιαδήποτε απορία ή πληροφορία µην διστάσετε
να επικοινωνήσετε µαζί µας.
Με εκτίµηση
ΧΡ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Υπεύθυνος σχολικών εκδροµών
ΤΗΛ.2810-225-705 330-237

