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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η µέρα: ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Συγκέντρωση στο σχολείο, αναχώρηση για το στο λιµάνι του Ηρακλείου και επιβίβαση.
Τακτοποίηση στις καµπίνες και αναχώρηση για το λιµάνι του Πειραιά.
2η µέρα: ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Άφιξη στο λιµάνι του Πειραιά και αναχώρηση µε λεωφορείο για την πόλη της
Θεσσαλονίκης µε ενδιάµεσες στάσεις. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα
δωµάτια. Το βράδυ, µεταφορά των µαθητών µε λεωφορείο σε νυχτερινό κέντρο της
πόλης για ψυχαγωγία, αν χρειαστεί.
3η µέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΕΡΓΙΝΑ – ΒΕΡΟΙΑ – ΝΑΟΥΣΑ – Ε∆ΕΣΣΑ –
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μετά το πρωινό αναχώρηση από το ξενοδοχείο για επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο
της Βεργίνας, εκδροµή στη Βέροια, την Έδεσσα, την Νάουσα. Θα επισκεφθούµε την
Βέροια η οποία είναι µία πλούσια και µοντέρνα πόλη, κέντρο βιοµηχανικής επεξεργασίας
των άφθονων γεωργό-κτηνοτροφικών προϊόντων της περιοχής. Θα επισκεφθούµε την
όµορφη Νάουσα µε πολύ πράσινο και άφθονα πηγαία νερά, που διασχίζεται από τον
ποταµό Αραπίτσα. Επίσης θα δούµε τους περίφηµους καταρράκτες της Έδεσσας, µία
από τις πιο ωραίες πόλεις της Μακεδονίας µε ωραία θέα προς τον κάµπο άφθονο
πράσινο λουλουδιασµένους κήπους και πολλά νερά. Επιστροφή το απόγευµα στο
ξενοδοχείο. Απόγευµα ελεύθερο. ∆ιανυκτέρευση.
4η µέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ – ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρόγευµα και αναχώρηση από το ξενοδοχείο για περιήγηση πόλης. Στη συνέχεια
επίσκεψη στη µαγευτική Χαλκιδική. Πρώτος µας σταθµός το
Σπήλαιο
Πετραλώνων. Ακολουθεί ξενάγηση στο Μουσείο & στο Σπήλαιο. Το καταστόλιστο
µε σταλαγµίτες και σταλακτίτες σπήλαιο Πετραλώνων βρίσκεται στους δυτικούς
πρόποδες του βουνού Κατσίκα και σε υψόµετρο περίπου 300 µέτρα από το επίπεδο της
θάλασσας. Στην συνέχεια αναχώρηση για τα Μουδανιά. Λίγο πριν αντικρίσετε τη
πόλη σηµείο γνωριµίας αποτελεί ο απέραντος ελαιώνας που το 1923 ήταν ένα από τα
κίνητρα εγκατάστασης των πρωτοπόρων Μουδανιωτών. Ένα αξιόλογο και µοναδικό
στον Ελλαδικό χώρο µουσείο ναυτικών αντικειµένων και οστράκων και ένα λαογραφικό
µουσείο που φιλοξενεί αντικείµενα από τις αλησµόνητες πατρίδες, λειτουργούν στα Νέα
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Μουδανιά. Γεύµα και αναχώρηση για Θεσσαλονίκη. Στην επιστροφή θα επισπευτούµε
το MEDITERRANEAN COSMOS. Ελεύθερος χρόνος. ∆είπνο, νυκτερινή διασκέδαση.
∆ιανυκτέρευση.
5η µέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρόγευµα και αναχώρηση από το ξενοδοχείο για τη µαγευτική λίµνη Κερκίνη. Στο
βορειοδυτικό τµήµα του νοµού Σερρών, µόλις 40 χλµ. από την πόλη των Σερρών
συναντάµε ένα από τα πιο όµορφα µέρη της Ελλάδας, τη λίµνη Κερκίνη µε τον µοναδικό
υγροβιότοπο, που έχει ανακηρυχθεί Εθνικό Πάρκο, ένας από τους 10 υγρότοπους
∆ιεθνούς Σηµασίας της Ελλάδας. Ήταν η ανθρώπινη παρέµβαση που δηµιούργησε αυτό
τον παράδεισο. Το 1932 κατασκευάστηκε το πρώτο φράγµα στα νερά του ποταµού
Στρυµόνα και σταδιακά σχηµατίστηκε η λίµνη Κερκίνη. Το απόγευµα επιστροφή στη
Θεσσαλονίκη. Χρόνος ελεύθερος. Βραδινή έξοδος. ∆ιανυκτέρευση.
6η µέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση µε λεωφορείο για το λιµάνι του Πειραιά µε
ενδιάµεσες στάσεις. Άφιξη και τακτοποίηση στις καµπίνες. Αναχώρηση για το λιµάνι του
Ηρακλείου.
7η µέρα: ΑΦΙΞΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Άφιξη στο λιµάνι του Ηρακλείου και αναχώρηση για Αρκαλοχώρι.
Τιµή κατ’ άτοµο:
 PORTO HOTEL LUX κατ 277 € µε πρωινό +6 € το γεύµα
 CAPSIS HOTEL Α’ κατ259 € µε πρωινό +6 € το γεύµα
 TOBBACO HOTEL Α’ κατ 250 € µε πρωινό
 IMPERIAL HOTEL A KAT 268 € µε πρωινό
Συνολική τιµή εκδροµής:
 PORTO HOTEL LUX 277 Χ 43 = 11.911 €
 CAPSIS HOTEL Α’ κατ 259 Χ 43 = 11.137€
 TOBBACO HOTEL Α’ κατ 250 Χ 43 =10.750 €
 IMPERIAL HOTEL κατ 268 Χ 43 = 11.524 €

Περιλαµβάνονται:
Πούλµαν Αρκαλοχώρι – Ηράκλειο – Αρκαλοχώρι.
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηράκλειο – Πειραιάς – Ηράκλειο µε Μινωικές Γραµµές σε
τετράκλινες εσωτερικές καµπίνες.
∆ίκλινες για τους καθηγητές και δείπνο στο πλοίο.
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4 διανυκτερεύσεις σε 3κλινα δωµάτια µε EXTRA BED σε ξενοδοχείο επιλογής σας
για τους µαθητές στην Θεσσαλονίκη.
Μονόκλινα δωµάτια για τους καθηγητές.
Ξενοδοχείο επιλογής σας.
Τουριστικό λεωφορείο υπερυψωµένο, µε κλιµατισµό το οποίο θα είναι διαθέσιµο
στους µαθητές σε όλη την διάρκεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης και για κάθε
δραστηριότητα τους. Το λεωφορείο διαθέτει όλες τις προβλεπόµενες από την
κείµενη νοµοθεσία προδιαγραφές καθώς και όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας για
τη µετακίνηση των µαθητών (ζώνες ασφαλείας, έµπειροι οδηγοί κ.λ.π.). Τα
πούλµαν θα ελεγχθούν από την Τροχαία στον Πειραιά πριν την επιβίβαση των
µαθητών, µετά από αίτηµα του σχολείου.
Πούλµαν για την νυκτερινή διασκέδαση.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Ατοµική ασφάλεια όπως ορίζει η κείµενη νοµοθεσία καθώς και πρόσθετη
ασφάλεια σε περίπτωση ατυχήµατος ή ασθενείας µαθητή ή συνοδού καθηγητή
και µεταφορά του αεροπορικώς, εάν παραστεί ανάγκη.
Επαγγελµατίας ξεναγός στους αρχαιολογικούς χώρους.
Ιατρός και φαρµακευτική κάλυψη κατά τη διάρκεια της εκδροµής.
∆ωρεάν συµµετοχή 3 συνοδών καθηγητών.
2 free µαθητών
Ενηµερωτικά έντυπα.
Οι χώροι εστίασης και ψυχαγωγίας διαθέτουν νόµιµη άδεια λειτουργίας κι
πληρούν τους όρους ασφάλειας και υγιεινής.
Ποινική ρήτρα σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συµβολαίου (το ποσό
ορίζεται από το σχολείο).
Φ.Π.Α.
Την αντιµετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγµατοποιηθεί η εκδροµή λόγω
ανωτέρας βίας (καιρικές συνθήκες, εκλογές κ.λ.π.)
Επιστροφή του ποσού συµµετοχής στην εκδροµή µαθητή σε περίπτωση που για
λόγους ανωτέρας βίας ή ασθενείας – µαταιωθεί η συµµετοχή του στην εκδροµή.

