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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΒΟΛΟΣ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:18/02/19  
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:22/02/19 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

1η μέρα: HΡΑΚΛΕΙΟ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -ΣΕΡΡΕΣ –ΟΧΥΡΟ ΡΟΥΠΕΛ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Συγκέντρωση το πρωί στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και αναχώρηση για Θεσσαλονίκη, άφιξη 
επιβίβαση στο πούλμαν για να επισκεφτούμε τις Σέρρες, σχετική παραμονή και αναχώρηση για 
επίσκεψη στο οχυρό Ρούπελ που είναι το μεγαλύτερο συγκρότημα της οχυρωμένης 
τοποθεσίας κατά μήκος των ελληνοβουλγαρικών συνόρων που έφερε το όνομα Γραμμή 
Μεταξά, με συνολικό ανάπτυγμα καταφυγίων 1.849 μέτρα και μήκος στοών 4.251 μέτρα. Στη 
συνέχεια αναχώρηση επιστροφή στη Θεσσαλονίκη . Μεταφορά, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
και διανυκτέρευση. 
 

2η  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. 

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.  Στη συνέχεια αναχώρηση 
για τον Βόλο με ενδιάμεσες στάσεις. Περιήγηση της πόλης .Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας, 
τακτοποίηση και διανυκτέρευση. 
 
4η μέρα: ΒΟΛΟΣ-ΤΡΙΚΑΛΑ - ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΜΕΤΕΩΡΑ - ΒΟΛΟΣ 
Πρωινό και αναχώρηση για Τρίκαλα. Περιήγηση της πόλης. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε 
στους μαγευτικούς βράχους των Μετεώρων με τις Ιερές Μονές. Το τοπίο προκαλεί δέος και 
κατάνυξη! Σχετική παραμονή και αναχώρηση για Καλαμπάκα. Αναχώρηση για το Βόλο. 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας, διανυκτέρευση. 
 
5η μέρα: ΒΟΛΟΣ - ΧΩΡΙΑ ΠΗΛΙΟΥ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
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Πρωινό και στη συνέχεια μετάβαση για τα Χωριά του Πηλίου, Πορταριά, Χάνια, Μηλιές, 
Βυζίτσα, Μακρινίτσα κ.λ.π. Σχετική παραμονή και αναχώρηση για Θεσσαλονίκη Άφιξη και 
μεταφορά στο αεροδρόμιο. Επιβίβαση στο αεροπλάνο και αναχώρηση για Ηράκλειο. Άφιξη με 
τις καλύτερες εντυπώσεις από την εκδρομή μας. 
 

TIMH KAT’ATOMO:  
 
357€ CAPSIS HOTEL 4*ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΣΤΟΝ   

ΙΔΙΟ ΟΡΟΦΟ ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ           &  
    ΑEGLI PALACE HOTEL 3* ΒΟΛΟΣ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 
    ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ 
         
---------------------------------------------------------------------------------------- 
366€ PORTO PALACE HOTEL ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ME ΠΡΩΙΝΟ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ & 
   ΑEGLI PALACE HOTEL 3* ΒΟΛΟΣ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕ 
ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ 
 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΜΕ ELLINAIR: 
 

ROUTING FLIGHT NBR PAX DATE 
HER SKG EL 051 137 18/02/19 ΠΡΩΙ 
SKG HER EL 052 137 22/02/19 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

 
 

Περιλαμβάνονται: 
 

 Αεροπορικά  εισιτήρια Ηράκλειο- Θεσσαλονίκη – Ηράκλειο  με Ellinair. 
 Φόροι  αεροδρομίων.  
 1 Βαλίτσα 20kg & 1 χειραποσκευή 8 kg. 
 2 διανυκτερεύσεις σε 3κλινα δωμάτια σε ξενοδοχείο επιλογής σας  στην  Θεσσαλονίκη 

για τους μαθητές. 
 2 διανυκτερεύσεις σε 3κλινα δωμάτια σε ξενοδοχείο στον Βόλο για τους μαθητές. 
 Μονόκλινα δωμάτια  για  τους  καθηγητές. 
 Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο (BUFFET). 

 Τουριστικά λεωφορεία ελεγμένα από ΚΤΕΟ, για τις μετακινήσεις των μαθητών, 
εκδρομές, περιηγήσεις και ξεναγήσεις σας όπως αυτές αναφέρονται στο πρόγραμμα. Τα 
λεωφορεία διαθέτουν 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.) 

 2ΟΣ οδηγός όπου προβλέπεται. 
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 Πούλμαν για  την νυκτερινή σας  διασκέδαση. 
 Συνοδό ιατρό καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής, ο οποίος θα είναι παρών και θα 

συνοδεύει του εκδρομείς σε όλες τις μετακινήσεις, για την αντιμετώπιση κάθε 
προκύπτοντος περιστατικού. 

 Συνοδό αρχηγός του γραφείου μας  καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής και για όλες τις 
μετακινήσεις. 

 Επαγγελματίας ξεναγό σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους επίσκεψης. 
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία. 
 Ατομική ασφάλεια σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας μαθητή ή συνοδού καθηγητή 

όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία  
 Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή μαθητή σε περίπτωση που για 

λόγους ανωτέρας βίας ή ασθενείας - ματαιωθεί η συμμετοχή του στην εκδρομή. 
 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.). 
 7 FREE  συνοδών - καθηγητών. 
 1 FREE ανά 16 άτομα για μαθητές 
 Φ.Π.Α. 

 

**ΣΑΣ ΔΙΝΟΥΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΟΠΩΣ 
ΖΗΤΑΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΑΣ 
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΔΩΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΑ ΛΟΓΩ 
ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΑΥΤΟ ΗΤΑΝ ΑΔΥΝΑΤΟΝ 
 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΝ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΣΤΟ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

 
Το πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα 
με τις ανάγκες του σχολείου σας. 
 

ΔΩΡΟ 1 διήμερο στα Χανιά για 2 άτομα ως ενίσχυση της εκδρομής σας. 
 

Θα τυπωθούν και λαχνοί για τη λαχειοφόρο αγορά σας. 
 

 

 


