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13ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
8/3-12/3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
1η ημέρα. Συγκέντρωση

στο αεροδρόμιο Νικ. Καζαντζάκης.

Έλεγχος αποσκευών- χειραποσκευών –ταυτοτήτων επιβίβαση στο
αεροπλάνο και αναχώρηση .
Άφιξη στην ΘΕΣ/ΝΙΚΗ επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για το
ξενοδοχείο.
Τακτοποίηση στα δωμάτια και ελεύθερος χρόνος για βόλτα στο
κέντρο
της πόλης και τους εμπορικούς δρόμους.
Γεύμα στα ταβερνάκια της πλατειάς Αριστοτέλους και επιστροφή στο
ξενοδοχείο για ξεκούραση.
Το βράδυ έξοδος για φαγητό η διασκέδαση.

ΒΕΡΓΙΝΑ–ΝΑΟΥΣΑ-ΕΔΕΣΣΑ
( καταρράκτες)
2η ημέρα: Πρόγευμα και αναχώρηση για ξενάγηση στην ΒΕΡΓΙΝΑ

(περνώντας πρώτα από το φράγμα του Αλιάκμονα) κοντά στις Αίγες
την
τοποθεσία της Αρχαίας πρωτεύουσας της Μακεδονίας που με
ανασκαφές
(1976-1980)

ο καθηγητής Ανδρόνικος έφερε στο φως πολύ
σημαντικά
(1976-1981) ευρήματα.
Το πιο σημαντικό αξιοθέατο είναι οι Βασιλικοί τάφοι κα 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 ΤΡΙΑΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑΔΙΑ και με το τραινάκι μπορείτε να το επισκεφτείτε
κάνοντας μια ονειρεμένη διαδρομή.
Άφιξη στην όμορφη ΕΔΕΣΣΑ 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
πέφτουν από 70 μ.
Επιστροφή στην ΘΕΣ/ΝΙΚΗ για την βραδινή έξοδος.

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
3η ημέρα Πρωινό

επιβίβαση των ξεναγών στα πούλμαν για

γνωριμία της πόλης ξεκινώντας από τον Πολιούχο Αγ. Δημήτριο –
Ροτόντα –Κάστρα-Μουσείο –Λευκό Πύργο –Μουσείο κινηματογράφουΠροϊστορικό πάρκο δεινόσαυρων- Τελογλειο Ίδρυμα κ.λ.π.
Γεύμα σε εστιατόριο ομαδικά και επιστροφή στο ξενοδοχείο
ξεκούραση και νυκτερινή έξοδος.

ΟΧΤΡΟ ΡΟΥΠΕΛ - ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ –
ΣΕΡΡΕΣ
4η ημέρα Πρωινό και αναχώρηση για το οχυρό Ρουπελ. Επίσκεψη
στο Μουσείο –το παρατηρητήριο και το μνημείο των πεσόντων.
Συνεχίζουμε για την πανέμορφη λίμνη ΚΕΡΚΙΝΗ με τον σπάνιο
υδροβιότοπο και τον μεγάλο ιππικό όμιλο.
Φαγητό στα ταβερνάκια που βρίσκονται περιμετρικά.
Επίσκεψη στις ΣΕΡΡΕΣ και επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Ξεκούραση και αποχαιρετιστήριο γλέντι σε ταβέρνα με μουσική .

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
<<ΝΟΗΣΗΣ >>MEDITERRANEAN COSMOS- ΗΡΑΚΛΕΙΟ
5η ημέρα

Πρωινό στο ξενοδοχείο τακτοποίηση των αποσκευών στα

πούλμαν και αναχώρηση για το εξαιρετικό κέντρο διάδοσης
επιστήμων
ΝΟΗΣΗΣ που μπορείτε να κάνετε νοερά τον γύρο του κόσμου στην
αίθουσα των περιοδικών εκθέσεων η να παρακολουθήσετε ένα
διαδραστικό θέμα .
Επίσκεψη στο εμπορικό κέντρο MEDITERRANEAN COSMOS για
φαγητόψώνια και απέναντι ακριβώς βρίσκετε και το MAGIC PARK με 40
ΑΣΦΑΛΗ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ.
Αναχώρηση για το αεροδρόμιο για να επιβιβαστούμε στο αεροπλάνο
για την επιστροφή στο Ηράκλειο .

ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

ΤΙΜΗ 319 €
Με το

Holiday Inn 5***** DE

LUX
Μοναστηρίου 15

ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΠΡΩΙΝΟ ΜΠΟΥΦΕ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΠΟΥΦΕ
4€

ΤΙΜΗ 323 €
Με το

IMPERIAL PALACE 4 ****

Εγνατίας και Αντιγονιδών

ΚΕΝΤΡΙΚΟ

350 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛ.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ

ΠΡΩΙΝΟ ΜΠΟΥΦΕ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ 14 €

ΤΙΜΗ 283 €
Με το

DAVITEL TOBACCO 4****

Αγ. Δημητρίου 25

ΠΡΩΙΝΟ ΜΠΟΥΦΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ

ΤΙΜΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ 9 €
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Οι τιμές περιλαμβάνουν :

ΣΕ ΚΟΝΤΙΝΟ

- 4 διανυκτερεύσεις σε τρίκλινα δωμάτια στο ξενοδοχείο της
επιλογής σας ΣΕ ΤΡΙΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
-Αεροπορικά εισιτήρια με AEGEAN AIRL. αναχώρηση από Ηράκλειο 10.05
και επιστροφή από ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 18.10
-Μεταφορές-εκδρομές με σύγχρονα πούλμαν περασμένο από ΚΤΕΟ
-Δεύτερος 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
– δίκλινες καμπίνες με δείπνο στο πλοίο.
-Ασφάλεια ταξιδιού σύμφωνα με την ταξιδιωτική οδηγία Ε.Ο.Κ
-Ασφάλιση αστικής ευθύνης ατυχήματος -Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή.
-Φόροι και Φ.Π.Α.
-ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

ΑΠΟ

ΤΗΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

ΠΙΣΤΗ

ΠΟΥ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΑΣΘΕNΟΥΣ
-Επαγγελματίες ξεναγός στις περιηγήσεις
-Αποδοχή ποινικής ρήτρας καλής εκτέλεσης της εκδρομής.
-Αντιμετώπιση περίπτωσης ματαίωσης της εκδρομής λόγω ανωτέρας βίας.
-Επιστροφή χρημάτων σε μαθητή που θα ακύρωση λόγω ανωτέρας βίας .

Για οποιαδήποτε πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε
μαζί μας.
Με εκτίμηση
Για το Traveiιnk

Βάσω Ψαρού
2810 225090 –225901

