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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
13ου ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:01/03/18-05/03/18
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ν. Καζαντζάκης. Επιβίβαση στο αεροσκάφος και με απευθείας
πτήση αναχώρηση για την Θεσσαλονίκη. Άφιξη και αναχώρηση για μια πρώτη γνωριμία με
την πόλη της Θεσσαλονίκης. Αναχώρηση για το ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια.
Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΕΡΓΙΝΑ – ΒΕΡΟΙΑ – ΝΑΟΥΣΑ – ΕΔΕΣΣΑ –
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. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΑΣΤΟΡΙΑ ή ΣΕΡΡΕΣ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η Καστοριά είναι πόλη της Ελλάδας και πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού. Βρίσκεται στο
δυτικό άκρο της Δυτικής Μακεδονίας. Είναι χτισμένη πάνω σε χερσόνησο της ομώνυμης
λίμνης, σε υψόμετρο 703 m[1] από την επιφάνεια της θάλασσας, ανάμεσα στα βουνά Βίτσι
και Γράμμο. Περιβάλλεται από τη λίμνη της και συνδέεται με την ξηρά μέσω μιας ευρύτερης
λωρίδας γης από επιχωματώσεις, δίνοντας την εντύπωση νησιού. Στην μακραίωνη ιστορία
της, μιάμιση χιλιετία από κτίσεως και δύο χιλιετίες από οικήσεως, γνώρισε πολιορκίες και
κατακτήσεις από Βούλγαρους, Νορμανδούς και Τούρκους, διατηρώντας όμως μέχρι σήμερα
ένα σημαντικό αριθμό βυζαντινών εκκλησιών, κειμηλίων και αρχοντικών ως τεκμήρια της
κατά καιρούς ακμής της, λόγω της επιτυχημένης εμπορίας και διακίνησης των γουναρικών σε
σημαντικά κέντρα της Ευρώπης. Περιήγηση της πόλης, επιστροφή στην Θεσσαλονίκη και
διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ – ΜΟΥΔΑΝΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση από το ξενοδοχείο για την 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
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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 Μουδανιά. Γεύμα και αναχώρηση για Θεσσαλονίκη. Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο,
νυκτερινή διασκέδαση. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ -ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Μετά το πρωινό αναχώρηση από το ξενοδοχείο επιβίβαση στο πούλμαν για να κάνουμε την
περιήγηση της πόλης όπου ανάμεσα στα άλλα αξιοθέατα θα δούμε τον Λευκό Πύργο, σήμα
– σφραγίδα της Θεσσαλονίκης, 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.
Μεταφορά στο αεροδρόμιο αργά το απόγευμα και πτήση για Ηράκλειο. Άφιξη στο
αεροδρόμιο του Ηράκλειου

Τιμές κατ’ άτομο:
290€ CAPSIS HOTEL 4*ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΕ
ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΡΕΒΒΑΤΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΟΡΟΦΟ ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
---------------------------------------------------------------------------------------317€ PORTO PALACE HOTEL LUX KAT+ GRAND PALACE HOTEL LUX KAT ME
EXTRA BED ME ΠΡΩΙΝΟ

CAPSIS 7 € ΚΑΘΕ ΓΕΥΜΑ ΣΕ ΜΠΟΥΦΕ
PORTO PALACE/GRAND PALACE HOTEL 4€ ΚΑΘΕ ΓΕΥΜΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ: ( Θα πληρώσουν όσα άτομα ταξιδεύσουν εκτός των FREE
καθηγητών )
290€ X 24 =6.960 €
317€ Χ 24 =7.608 €
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Περιλαμβάνονται:
Αεροπορικά εισιτήρια Ηράκλειο - Θεσσαλονίκη – Ηράκλειο με Olympic Air
Φόροι αεροδρομίων.
1 Βαλίτσα 23kg & 1 χειραποσκευή 8 kg.
4 διανυκτερεύσεις σε 3κλινα δωμάτια σε ξενοδοχείο επιλογής σας στην Θεσσαλονίκη.
Μονόκλινα δωμάτια για τους καθηγητές.
Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο (BUFFET).
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.)
Πούλμαν για τις νυχτερινές σας διασκεδάσεις.
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
πίσω στο Ηράκλειο , εάν παραστεί ανάγκη.
Ξεναγός στη Βεργίνα και στη πόλη της Θεσσαλονίκης
Δωρεάν συμμετοχή συνοδών καθηγητών.
Ενημερωτικά έντυπα.
Την αποδοχή ποινική ρήτρα σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου (το
ποσό ορίζεται από το σχολείο).
Πρόβλεψη διαχείρισης της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή λόγω
ανωτέρας βίας (καιρικές συνθήκες, εκλογές κ.λ.π.)
Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή σε μαθητή πού για λόγους ανωτέρας
βίας ή ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του στην εκδρομή.
Φ.Π.Α.
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Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες του
σχολείου σας.
*Υπάρχει περίπτωση να μπει φόρος διαμονής για το 2018

