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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
2ου ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ-ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 12/02/18 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
1η μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Συγκέντρωση το πρωί στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και αναχώρηση για Θεσσαλονίκη, 
άφιξη επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για τα Ιωάννινα. Άφιξη και επίσκεψη σε 
χώρους ιστορικού ενδιαφέροντος, περιήγηση της πόλης των Ιωαννίνων, το Κάστρο με 
τα 2 τζαμιά, το Παραλίμνιο, και το νησάκι της Κυρά Φροσύνης στην λίμνη 
Παμβώτιδα (μήκος 800 μέτρα και πλάτος 500 μ). Μεταφορά, τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 
 

2η μέρα: ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΜΕΤΣΟΒΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Μετά το πρωινό αναχώρηση από το ξενοδοχείο για μια τελευταία περιήγηση στα 
Ιωάννινα και συνεχίζουμε για το Μέτσοβο όπου θα επισκεφθούμε το πασίγνωστο 
Μουσείο Τοσίτσα - Αβέρωφ. Στο Μέτσοβο έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα μνημεία το 
μοναστήρι της Θεοτόκου, κοντά στο Μετσοβίτικο ποταμό, το Μοναστήρι του Αγίου 
Νικολάου νότια της κωμόπολης και το μοναστήρι της Ζωοδόχου πηγής στη θέση Κιάτρα 
Ρόσσια (που σημαίνει στα βλάχικα κόκκινος βράχος / λιθάρι). Στην κωμόπολη 
λειτουργεί, αξιόλογο Λαογραφικό Μουσείο. Αναχώρηση για Θεσσαλονίκη τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 
 
3η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ– ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ  
Μετά το πρωινό αναχώρηση για να  κάνουμε την περιήγηση της πόλης όπου  ανάμεσα 
στα άλλα αξιοθέατα θα δούμε τον Λευκό Πύργο, σήμα – σφραγίδα της Θεσσαλονίκης, 
Κάστρα, και συνεχίζουμε για την θριαμβική αψίδα του Γαλερίου, στήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη μετά την νίκη του Καίσαρα Γαλέριου Βαλέριου Μαξιμιανού, το Μουσείο 
Βεργίνας, το Ναό του Αγίου Δημητρίου, το Ναό της Αγίας Σοφίας, και τον Πύργο του 
Ο.Τ.Ε κλπ. . Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 
4η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΑΒΑΛΑ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Πρωινό και αναχώρηση για Καβάλα όπου θα επισκεφτούμε τους Φιλίππους, από τους πιο 
σημαντικούς και με την λαμπρότερη ιστορία αρχαιολογικούς χώρους του νομού, είναι οι 
Φίλιπποι που υπήρξαν μια από τις σημαντικότερες πόλεις της Ανατολικής Μακεδονίας. 
Θα δούμε το Αρχαίο θέατρο, την πόλη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, μια 
τετράγωνη πλατεία στρωμένη με πλάκες μαρμάρου, που περιλαμβάνει οικοδομές και 
ναούς και η Εμπορική Αγορά  και στην συνεχίζουμε για την Καβάλα, ένας περίπατος στα 
δρομάκια της παλιάς πόλης είναι κάτι περισσότερο από επιβεβλημένος. Ξεκινώντας από 
το όμορφο σκιερό χώρο της πλατείας Καραολή ανεβείτε την οδό Πουλίδου περάστε από 
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το Ιμαρετ και την αυλή του Μεχμέτ Αλή και φτάστε μέχρι τον φάρο ώστε να θαυμάσετε 
την καταπληκτική θέα. Ολοκληρώστε τη διαδρομή σας έχοντας ως προορισμό το 
κάστρο και το παλιό υδραγωγείο (Καμάρες) που βρίσκεται προς την άλλη μεριά της 
πόλης. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής θα συναντήσετε πολλά γραφικά εστιατόρια 
και ταβέρνες που εξειδικεύονται στο ψάρι και σε κάθε είδους θαλασσινά που αφθονούν 
στην περιοχή. Τα επιβλητικά μνημεία και οι ιστορικοί τόποι δένουν εκπληκτικά με τα 
νεότερα οικήματα δημιουργώντας ένα ιδανικό σύνολο. Όλα είναι τοποθετημένα 
αμφιθεατρικά και σε συνδυασμό με το φυσικό κάλλος της περιοχής δομούν μια 
μοναδική εικόνα που υμνήθηκε από πολλούς ζωγράφους και καλλιτέχνες.. Αναχώρηση 
για Θεσσαλονίκη. Μεταφορά  στο ξενοδοχείο. Νυχτερινή έξοδος. Διανυκτέρευση. 
 
5η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΕΡΓΙΝΑ - ΒΕΡΟΙΑ - ΕΔΕΣΣΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Μετά το πρωινό αναχώρηση από το ξενοδοχείο για επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο 
της Βεργίνας όπου θα επισκεφτούμε τους τάφους , εκδρομή στη Βέροια, την Έδεσσα. 
Θα επισκεφθούμε την Βέροια η οποία είναι μία πλούσια και μοντέρνα πόλη. Σχετική 
παραμονή για φαγητό και στη συνέχεια επίσκεψη στον Αγιο Νικόλαο στον εθνικό 
δρυμό.. 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. 
βραδινή έξοδος. Διανυκτέρευση. 

6η  μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση με το λεωφορείο για το Κέντρο Διάδοσης 
Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ. Στη συνέχεια επίσκεψη στο εμπορικό 
κέντρο Μακεδονία COSMOS. Προαιρετική επίσκεψη στο Magic Park. Μεταφορά στο 
αεροδρόμιο. Επιβίβαση στο αεροπλάνο και αναχώρηση για Ηράκλειο. Αφιξη με τις 
καλύτερες εντυπώσεις από την εκδρομή μας 

 
 
 
Τιμές κατ’ άτομο: 

 

             ΙΩΑΝΝΙΝΑ                                                       ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 

424€    EPIRUS PALACE HOTEL 5* ME ΠΡΩΙΝΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ     &  

            PORTO PALACE HOTEL 5* ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 
            EPIRUS PALACE HOTEL 6€ ΚΑΘΕ ΓΕΥΜΑ 
               PORTO PALACE HOTEL 4€ ΚΑΘΕ ΓΕΥΜΑ   
----------------------------------------------------------------------------------------- 

419€   EPIRUS PALACE HOTEL 5* ME ΠΡΩΙΝΟ ΙΩΑΝΝΙΝΑ      & 

            NEFELI  HOTEL 4* ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ & ΔΕΙΠΝΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
             
             EPIRUS PALACE HOTEL 6€ ΚΑΘΕ ΓΕΥΜΑ 
 



 

Γραφείο γενικού τουρισμού  
Χάνδακος 10 Ηράκλειο – Κρήτης τ.κ 71202 
Τηλ. 2810 288514, 288413, 286693, 243869  

 Fax : 2810281192, 2810 245169 

e-mails: info@vaitravel.gr 

               vaitravel@yahoo.gr 

 
            
 
 
 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ: ( Θα πληρώσουν όσα άτομα ταξιδεύσουν εκτός των FREE 
μαθητών & καθηγητών ) 
 

424€ X 170 =72.080€ 
 

419€ X 170 =71.230€ 
 

 

 

Περιλαμβάνονται: 

 Αεροπορικά εισιτήρια Ηράκλειο – Θεσσαλονίκη - Ηράκλειο με Ellinair. 
 Φόροι αεροδρομίου.  
 1 βαλίτσα 23 kg και 1 χειραποσκευή 8 kg. 
 1 διανυκτερεύσεις σε 3κλινα δωμάτια στα Ιωάννινα. 
 4 διανυκτερεύσεις σε 3κλινα δωμάτια σε ξενοδοχεία επιλογής  σας στη Θεσσαλονίκη. 
 Μονόκλινα δωμάτια για τους καθηγητές. 
 Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο. 
 Τουριστικά λεωφορεία (όχι διώροφα)που θα είναι στη διάθεση των μαθητών σε όλη 

τη διάρκεια της εκδρομής για όλες τις μετακινήσεις τους. Τα λεωφορεία διαθέτουν 
όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές ( ελεγμένες από 
τα ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, 
ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενο, νέο στην κυκλοφορία κ.λ.π. ) 
καθώς πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας για μετακίνηση μαθητών ( ζώνες 
ασφαλείας, έμπειροι οδηγοί κ.λ.π.) 

 Τη νόμιμη τήρηση του ωραρίου των οδηγών λεωφορείου. Όπου προβλέπεται , να 
υπάρχει και δεύτερος οδηγός. 

 Πούλμαν για την νυκτερινή σας διασκέδαση. 
 1 Ξεναγός ανά πούλμαν  σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους . 
 Συνοδός ιατρός και φαρμακευτική υποστήριξη από Ηράκλειο σε Ηράκλειο. 
 Συνοδός αρχηγός του γραφείου μας από Ηράκλειο σε Ηράκλειο. 
 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. 

 Δωρεάν συμμετοχή 8 συνοδών καθηγητών. 

 15 free μαθητών. 

 Ενημερωτικά έντυπα. 
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 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). 
 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. 

 Την αποδοχή ότι η καταβολή του συνολικού κόστους στο ταξιδιωτικό γραφείο θα 
γίνει ως εξής: α) με την υπογραφή του συμφωνητικού θα πληρωθεί το 30% του 
συνολικού κόστους, β) με το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου θα έχει πληρωθεί 
το 80% του συνολικού κόστους και γ) το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό 20% θα 
εξοφληθεί με την επιστροφή στο Ηράκλειο, ως εγγύηση για την πλήρη και πιστή 
τήρηση των όρων του συμφωνητικού που θα έχει υπογραφεί. 

 Έκδοση ξεχωριστών ονομαστικών αποδείξεων για κάθε μαθητή. 
 Φ.Π.Α. 
  
 
 
 

ΔΩΡΟ 1 τριήμερο Σαντορίνη για 2 άτομα ως ενίσχυση της εκδρομής σας. 
 

Θα τυπωθούν και λαχνοί για τη λαχειοφόρο αγορά σας. 
 
 

 

 

 

Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες του 
σχολείου. 

 
 
 

*ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ 2018 ΤΟΝ 
ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

 

 

 
 


