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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 2ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ 6 ΗΜΕΡΕΣ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 07/12/2022-14/12/2022 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

1η  1η  Μέρα: Ηράκλειο  - Πράγα  / Ξενάγηση Παλιά πόλη 

Αναχώρηση από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου για την Πράγα. 
Άφιξη στην Πράγα και ξεκινάμε την ξενάγηση στο σημαντικότερο αρχιτεκτονικό μνημείο της 
Ευρώπης, στην Μικρή πόλη ( Μάλα Στράνα) και την Παλιά πόλη (Στάρε Μέστο). Θα επισκεφτούμε 
ανταλλακτήριο συναλλάγματος με πολύ καλούς όρους. Θα περπατήσουμε από την γραφική γοτθική 
Γέφυρα του Καρόλου μέσα από τα μεσαιωνικά δρομάκια της «Βασιλικής  οδού» ως την πλατεία της 
Παλιάς Πόλης με το Δημαρχείο και το φημισμένο Αστρονομικό Ρολόι. Θα καταλήξουμε μεταξύ άλλων 
στο «Ομπέσνι Ντουμ» δημιουργία των σημαντικότερων Αρχιτεκτόνων γλυπτών και ζωγράφων του 
19ου αι .Φαγητό σε τοπικό εστιατόριο. Άφιξη στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Νυκτερινή 
έξοδος  και διανυκτέρευση.  
 
 

2η  Μέρα: Πράγα / Ξενάγηση Καστρούπολη 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την επίσκεψη στην Καστρούπολη (Hradčany),   την 
Ακρόπολη της Πράγας, που απλώνεται πάνω στο βράχο της Μάλα Στράνα. Μεταξύ άλλων θα δούμε: 
το  μοναστήρι Στραχόβ το Λορέτο, το γοτθικό καθεδρικό ναό του Αγίου Βίττου, με εντυπωσιακά 
βιτρώ και το Μαυσωλείο των Βοημών Βασιλέων, το θησαυροφυλάκιο του Στέμματος ,τον δρόμο  
των Αλχημιστών – το Χρυσό σοκάκι με τα χαρακτηριστικά κτίσματα και τέλος τον πύργο του Ιππότη 
Ντάλιμπορ απολαμβάνοντας την πανοραμική θέα της παραμυθένιας αυτής πόλης. Έπειτα μεταφορά 
στο  ξενοδοχείο τακτοποίηση στα δωμάτια, δείπνο. Νυκτερινή έξοδος και διανυκτέρευση.  
 
 

3η Μέρα: Πράγα - Κάρλοβυ Βάρυ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για επίσκεψη στο Κάρλοβυ Βάρυ. Η παγκοσμίως φημισμένη 
λουτρόπολη Κάρλοβυ Βάρυ ιδρύθηκε από τον αυτοκράτορα Κάρολο Δ΄, το 14ο αιώνα. Βρίσκεται 
στη Δυτική Βοημία, 120 χλμ έξω από την Πράγα, κοντά στα σύνορα με την Γερμανία. Είναι 
κυριολεκτικά πνιγμένη μέσα στα δάση της κοιλάδας, του μικρού ποταμού Τέπλα, 
Η επίσκεψη της λουτρόπολης αυτής, μοιάζει πραγματικά με ένα παραμύθι. Φημίζεται για τις 12 
θερμές ιαματικές πηγές της. 

 
 

 

4η  Μέρα: Πράγα - Δρέσδη  
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση νωρίς το πρωί για την πόλη της Δρέσδης. Μια πόλη η οποία 
προσφέρει μεγάλη ποικιλία ιστορικών κτιρίων μερικά από τα οποία είναι το Dresden Zwinger, η 
εκκλησία Frauenkirche η όπερα Semper. Άφιξη εκεί, ξενάγηση και χρόνος ελεύθερος για μια βόλτα 
στην πόλη. Αργά το απόγευμα επιστροφή στην Πράγα. Το βράδυ μετά το δείπνο μεταφορά στην 
παλιά πόλη. Νυκτερινή έξοδος  και διανυκτέρευση.  
 
 
5η  Μέρα: Πράγα - Τσέσκυ Κρούμλοβ -Βιέννη 
 Πρωινό και αναχώρηση για την επίσκεψη μας Τσέσκυ Κρούμλοβ, πάνω από την πόλη υψώνεται το 
επιβλητικό σύμπλεγμα του κάστρου και του πύργου, έδρα κάποτε της πιο δυνατής οικογένειας, του 
Οίκου των Rosenberg και θεωρείται από τα πιο σημαντικά μνημεία στην Ευρώπη. (από το 1992 
μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO). Το θέατρο του κάστρου μοναδικής 
ομορφιάς, είναι το παλαιότερο κτίσμα του είδους του στον κόσμο και διατηρήθηκε σε άριστη 
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κατάσταση μαζί με τα Μπαρόκ κοστούμια, την σκηνή και την σχετική τεχνολογία. 
Το κομψό δημαρχείο Αναγεννησιακού ρυθμού, η εκκλησία του Αγ. Βίττου και οι Μπαρόκ κήποι του 

είναι πραγματικά στολίδια υψηλής αρχιτεκτονικής.    Αναχώρηση για Βιέννη, ξενάγηση πόλης . Θα 
δούμε το ανάκτορο Mπελβεντέρε και θα περιηγηθούμε στην περίφημη δακτύλια λεωφόρο 
(RING) , όπου θα θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Bιέννης, όπως το Δημοτικό 
Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των Mουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Iωσήφ, το 
Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Aνακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την 
Εκκλησία του Tάματος, τη Φωτίφ Kίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στον καθεδρικό ναό 
του Aγ. Στεφάνου και θα περιδιαβούμε την ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας. 
Χρόνος ελεύθερος να περπατήσετε στην Κέρτνερστράσσε, να απολαύσετε έναν Βιεννέζικο 
καφέ ή μια ζεστή σοκολάτα σ’ ένα από τα πολλά, παλιά και διάσημα καφέ της πόλης όπως 
το  Central ή το Landtmann. Mεταφορά στο ξενοδοχείο. Δείπνο, διανυκτέρευση. 
 

 
6η Μέρα: Βιέννη – Μπρατισλάβα -  Ηράκλειο 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για μια τελευταία περιήγηση στην πόλη και  
μεταφορά στο αεροδρόμιο της Μπρατισλάβα  για  την πτήση της επιστροφής  μας  στο Ηράκλειο.  
 

 

Οι πτήσεις της Aegean airlines  θα είναι  

      07 DEC 22      Α3 4230     HERAKLION 10:00 – 12:00 PRAGUE 
 

      12 DEC 22     A3 4231      BRATISLAVA - HERAKLION  12:30 – 16:00 

 

ΠΡΑΓΑ – ΒΙΕΝΝΗ ( 4 νυχτες ΠΡΑΓΑ κ 1 ΒΙΕΝΝΗ 
 

Τιμή  κατ’  άτομο :  573.00 
 
ΠΡΑΓΑ 5 ΝΥΧΤΕΣ 

Τιμή  κατ’  άτομο :  555.00€     
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ: 

ΣΥΝΟΛΟ €573.00 X 130 =  74.490 
ΣΥΝΟΛΟ €555.00 X 130 =  72.150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LANDMARKS TRAVEL ΣΜΥΡΝΗΣ 11 Ηράκλειο 2810333211 www.landmarks.gr 
 

Περιλαμβάνονται: 
 

 Αεροπορικά εισιτήρια  Ηράκλειο- - Πράγα 
– Μπρατισλάβα -Ηράκλειο με πτήσεις 

Aegean Airlines 

 Μονόκλινα δωμάτια για τους καθηγητές 
 Τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές 
 Φόροι αεροδρομίων 
 1 αποσκευή 23 κιλών και μία 

χειραποσκευή 8 κιλών ανά άτομο. 
 4 η 5 διαν/σεις στο ξενοδοχείο TOP 

HOTEL  PRAGUE 4* με ημιδιατροφή 
 1 διανυκτέρευση στο EVENTHOTEL 

pyramide με ημιδιατροφή 
 Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια 
 Εκδρομή στο Τσέσκυ Κρουμλόβ 
 Ξενάγηση Παλιά πόλης και του Κάστρου της 

Πράγας 
 Ξενάγηση Βιέννη 
 Ολοήμερη εκδρομή στην Δρέσδη 
 Εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ 
 Κατάλληλο πούλμαν για τις νυχτερινές σας 

διασκεδάσεις, πληρώντας όλες τις 
προϋποθέσεις ασφάλειας .( Πιστοποιημένο 
και ελεγμένο από πιστοποιημένους φορείς) 

 Άμεση αντικατάσταση σε περίπτωση βλάβης 
 Θα εκδοθούν ατομικές αποδείξεις για τους 

μαθητές. 
 Ελληνόφωνος συνοδός – Ξεναγός. 
 Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία. 
 Φ.Π.Α 
 Συνοδός γραφείου  
 Γιατρός καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 
 Ενημερωτικά έντυπα. 
 8 Free καθηγητών. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ελληνόφωνος συνοδός – Ξεναγός. 
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
 Ταξιδιωτική ατομική ασφάλεια και 

ατυχημάτων. 
 Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης και COVID 19. 

 Επιπλέον δωμάτιο σε περίπτωση 
νόσησης από Covid 

 Αποδοχή από μέρους του πρακτορείου 
ποινικής ρήτρας, σε περίπτωση 
αθέτησης των όρων του συμβολαίου 
(εγγυητική επιστολή), με ποσό που θα 
καθοριστεί από το Σχολείο. 

 Αντιμετώπιση περίπτωσης μη 
πραγματοποίησης της εκδρομής, λόγω 
ανωτέρας βίας (καιρικές συνθήκες, 
κλπ). 

 Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην 
εκδρομή σε μαθητή που για λόγους 
ανωτέρας βίας ή ασθένειας- ματαιωθεί η 
συμμετοχή του στην εκδρομή. 

 Ιατρική φροντίδα με τη υποστήριξη 
ταξιδιωτικής ασφάλειας 

 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.) 

 Πούλμαν για τις νυχτερινές σας 
διασκεδάσεις με δυο οδηγούς. 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
 Ταξιδιωτική ατομική ασφάλεια και 

ατυχημάτων. 
 Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης και COVID 19. 
 Επιπλέον δωμάτιο σε περίπτωση νόσησης 

από Covid  
 Δώρο ΛΑΧΝΟΥΣ και ένα διήμερο στα ΧΑΝΙΑ 

για να μειωθεί το κόστος της εκδρομής. 
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ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
 Είσοδοι μουσείων, ανακτόρων και στα διάφορα αξιοθέατα. 

 Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο και ό,τι ρητά δεν αναγράφεται στα 

περιλαμβανόμενα. 

Ποτά στα γεύματα ή δείπνα 
 

 
*** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΧΟΥΝ COVID 19 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ με την 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 

 
με εκτίμηση  
Γεωργαλή Χριστίνα 
Landmarks Travel 
ΣΜΥΡΝΗΣ 11, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
2810333211 -2810333811 ( 6932601613 
www.landmarks.com 
 
ΕΟΤ : Αριθμός 1039 Ε60000249601 
Ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης αριθμός : 11621503 



LE GRAND 

 

-ΚΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ- 



 

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 

 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ  
2ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΠΡΑΓΑ - ΒΙΕΝΝΗ 

6 ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 07/12/22 – 12/12/22 

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
 
1η  Μέρα: Ηράκλειο  - Πράγα  / Ξενάγηση Παλιά πόλη 
Αναχώρηση από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου για την Πράγα. 
Άφιξη στην Πράγα και ξεκινάμε την ξενάγηση στο σημαντικότερο αρχιτεκτονικό μνημείο της 
Ευρώπης, στην Μικρή πόλη ( Μάλα Στράνα) και την Παλιά πόλη (Στάρε Μέστο). Θα επισκεφτούμε 
ανταλλακτήριο συναλλάγματος με πολύ καλούς όρους. Θα περπατήσουμε από την γραφική 
γοτθική Γέφυρα του Καρόλου μέσα από τα μεσαιωνικά δρομάκια της «Βασιλικής  οδού» ως την 
πλατεία της Παλιάς Πόλης με το Δημαρχείο και το φημισμένο Αστρονομικό Ρολόι. Θα καταλήξουμε 
μεταξύ άλλων στο «Ομπέσνι Ντουμ» δημιουργία των σημαντικότερων Αρχιτεκτόνων γλυπτών και 
ζωγράφων του 19ου αι .Φαγητό σε τοπικό εστιατόριο. Άφιξη στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Νυκτερινή έξοδος  και διανυκτέρευση.  
 
 

2η  Μέρα: Πράγα / Ξενάγηση Καστρούπολη 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την επίσκεψη στην Καστρούπολη (Hradčany),   την 
Ακρόπολη της Πράγας, που απλώνεται πάνω στο βράχο της Μάλα Στράνα. Μεταξύ άλλων θα 
δούμε: το  μοναστήρι Στραχόβ το Λορέτο, το γοτθικό καθεδρικό ναό του Αγίου Βίττου, με 
εντυπωσιακά βιτρώ και το Μαυσωλείο των Βοημών Βασιλέων, το θησαυροφυλάκιο του Στέμματος 
,τον δρόμο  των Αλχημιστών – το Χρυσό σοκάκι με τα χαρακτηριστικά κτίσματα και τέλος τον 
πύργο του Ιππότη Ντάλιμπορ απολαμβάνοντας την πανοραμική θέα της παραμυθένιας αυτής 
πόλης. Έπειτα μεταφορά στο  ξενοδοχείο τακτοποίηση στα δωμάτια, δείπνο. Νυκτερινή έξοδος και 
διανυκτέρευση.  
 
 

3η Μέρα: Πράγα - Κάρλοβυ Βάρυ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για επίσκεψη στο Κάρλοβυ Βάρυ. Η παγκοσμίως 
φημισμένη λουτρόπολη Κάρλοβυ Βάρυ ιδρύθηκε από τον αυτοκράτορα Κάρολο Δ΄, το 14ο αιώνα. 
Βρίσκεται στη Δυτική Βοημία, 120 χλμ έξω από την Πράγα, κοντά στα σύνορα με την Γερμανία. 
Είναι κυριολεκτικά πνιγμένη μέσα στα δάση της κοιλάδας, του μικρού ποταμού Τέπλα, 
Η επίσκεψη της λουτρόπολης αυτής, μοιάζει πραγματικά με ένα παραμύθι. Φημίζεται για τις 12 
θερμές ιαματικές πηγές της. 

 
 

 

4η  Μέρα: Πράγα - Δρέσδη  
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση νωρίς το πρωί για την πόλη της Δρέσδης. Μια πόλη η 
οποία προσφέρει μεγάλη ποικιλία ιστορικών κτιρίων μερικά από τα οποία είναι το Dresden 
Zwinger, η εκκλησία Frauenkirche η όπερα Semper. Άφιξη εκεί, ξενάγηση και χρόνος ελεύθερος 



 

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 

 
για μια βόλτα στην πόλη. Αργά το απόγευμα επιστροφή στην Πράγα. Το βράδυ μετά το δείπνο 
μεταφορά στην παλιά πόλη. Νυκτερινή έξοδος  και διανυκτέρευση.  
 
 

 
5η  Μέρα: Πράγα - Τσέσκυ Κρούμλοβ -Βιέννη 
 Πρωινό και αναχώρηση για την επίσκεψη μας Τσέσκυ Κρούμλοβ, πάνω από την πόλη υψώνεται 
το επιβλητικό σύμπλεγμα του κάστρου και του πύργου, έδρα κάποτε της πιο δυνατής οικογένειας, 
του Οίκου των Rosenberg και θεωρείται από τα πιο σημαντικά μνημεία στην Ευρώπη. (από το 
1992 μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO). Το θέατρο του κάστρου 
μοναδικής ομορφιάς, είναι το παλαιότερο κτίσμα του είδους του στον κόσμο και διατηρήθηκε σε 
άριστη κατάσταση μαζί με τα Μπαρόκ κοστούμια, την σκηνή και την σχετική τεχνολογία. 
Το κομψό δημαρχείο Αναγεννησιακού ρυθμού, η εκκλησία του Αγ. Βίττου και οι Μπαρόκ κήποι του 

είναι πραγματικά στολίδια υψηλής αρχιτεκτονικής.    Αναχώρηση για Βιέννη, ξενάγηση πόλης . Θα 
δούμε το ανάκτορο Mπελβεντέρε και θα περιηγηθούμε στην περίφημη δακτύλια λεωφόρο 
(RING) , όπου θα θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Bιέννης, όπως το 
Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των Mουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου 
Iωσήφ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό Aνακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και 
την Εκκλησία του Tάματος, τη ΦωτίφKίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στον καθεδρικό 
ναό του Aγ. Στεφάνου και θα περιδιαβούμε την ιστορική συνοικία της ελληνικής 
παροικίας. Χρόνος ελεύθερος να περπατήσετε στην Κέρτνερστράσσε, να απολαύσετε έναν 
Βιεννέζικο καφέ ή μια ζεστή σοκολάτα σ’ ένα από τα πολλά, παλιά και διάσημα καφέ της 
πόλης όπως το  Central ή το Landtmann.Mεταφορά στο ξενοδοχείο. Δείπνο, 
διανυκτέρευση. 
 

 
6η Μέρα: Βιέννη – Μπρατισλάβα -  Ηράκλειο 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για μια τελευταία περιήγηση στην πόλη και  
μεταφορά στο αεροδρόμιο της Μπρατισλάβα  για  την πτήση της επιστροφής  μας  στο Ηράκλειο.  
 

 
 

 
Τιμή  κατ’  άτομο :  568€  TOP HOTEL 4* 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ: 

130X568€ = 73.840€ 

130X550€ = 71.500€ 

 

 
 
 



 

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 

 
 

Περιλαμβάνονται: 
 

 Αεροπορικά εισιτήρια  Ηράκλειο-Πράγα -  

Μπρατισλάβα - Ηράκλειο με πτήσεις Aegean 
Airlines 

 Μονόκλινα δωμάτια για τους καθηγητές 
 Τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές 
 Φόροι αεροδρομίων 
 1 αποσκευή 23 κιλών και μία χειραποσκευή 8 

κιλών ανά άτομο. 
 4 διαν/σεις στο ξενοδοχείο TOP HOTEL 4* με 

ημιδιατροφή 
 1 διανυκτέρευση στην Βιέννη 

στο EVENTHOTEL PYRAMIDE ξενοδοχείο 4* με 
ημιδιατροφή ή παρόμοιο 

 Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια 
 

 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. 

 Εκδρομή στο Τσέσκυ Κρουμλόβ 
 Ξενάγηση Παλιά πόλης και του Κάστρου 

της Πράγας 
 Ξενάγηση Βιέννη 
 Ολοήμερη εκδρομή στην Δρέσδη 
 Εκδρομή στο Κάρλοβυ Βάρυ 
 Πούλμαν για τις νυχτερινές σας 

διασκεδάσεις με δυο οδηγούς. 
 Ελληνόφωνος συνοδός – Ξεναγός. 
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
 Ταξιδιωτική ατομική ασφάλεια και 

ατυχημάτων. 
 Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης και COVID 19. 
 Επιπλέον δωμάτιο σε περίπτωση νόσησης 

από Covid  
 Συνοδός γραφείου  
 Γιατρός καθ’όλη τη διάρκεια της εκδρομής 
 Ενημερωτικά έντυπα. 
 8 Free καθηγητών. 
 Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία. 
 Φ.Π.Α 

 
 

 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
 Είσοδοι μουσείων, ανακτόρων και στα διάφορα αξιοθέατα. 

 Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο και ό,τι ρητά δεν αναγράφεται στα 

περιλαμβανόμενα. 

Ποτά στα γεύματα ή δείπνα 
 



 

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 

 
 
******ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΚΟΙΜΗΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΙΣ 5 
ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΑΓΑ , Η ΤΙΜΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 550€ 
 
 

ΔΩΡΟ ΓΙΑ 4 ΑΤΟΜΑ ΕΝΑ ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ 

 
 

ΘΑ ΤΥΠΩΘΟΥΝ ΛΑΧΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΑΣ 
 
 
 
*** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΧΟΥΝ COVID 19 ΠΡΙΝ 
ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 
 

ΠΤΗΣΕΙΣ ME THN AEGEAN AIRLINES: 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΠΡΑΓΑ: ΠΡΩΙ 

ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ– ΗΡΑΚΛΕΙΟ : ΜΕΣΗΜΕΡΙ 

 

 
***ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. 

 
 

 
 

ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ  
ΣΟΦΟΥΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ: 6944251441 
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