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ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΚΓΡΟΜΗ 

10ο ΓΤΜΝΑΙΟΗΡΑΚΛΔΙΟΤ 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

ΑΝΑΥΩΡΗΗ:14/03/19 

ΔΠΙΣΡΟΦΗ:17/03/19 
 

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

1η μέπα: ΗΡΑΚΛΔΙΟ - ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ  
πγθέληξσζε ην πξσί ζην αεξνδξόκην Ηξαθιείνπ θαη αλαρώξεζε γηα Θεζζαινλίθε, 
άθημε επηβίβαζε ζην πνύικαλ γηα λα θάλνπκε ηελ πξώηε γλσξηκία καο κε ηελ 
πόιε.Μεηαθνξά, ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν θαη δηαλπθηέξεπζε. 
 

2η μέπα: ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΔΡΙΗΓΗΗ ΠΟΛΗ  
Μεηά ην πξσηλό αλαρώξεζε γηα λα  θάλνπκε ηελ πεξηήγεζε ηεο πόιεο όπνπ  αλάκεζα 
ζηα άιια αμηνζέαηα ζα δνύκε ηνλ Λεπθό Πύξγν, ζήκα – ζθξαγίδα ηεο Θεζζαινλίθεο, 
Κάζηξα, θαη ζπλερίδνπκε γηα ηελ ζξηακβηθή αςίδα ηνπ Γαιεξίνπ, ζηήζεθε ζηε 
Θεζζαινλίθε κεηά ηελ λίθε ηνπ Καίζαξα Γαιέξηνπ Βαιέξηνπ Μαμηκηαλνύ, ην Μνπζείν 
Βεξγίλαο, ην Ναό ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ, ην Ναό ηεο Αγίαο νθίαο, θαη ηνλ Πύξγν ηνπ 
Ο.Σ.Δ θιπ. . Μεηαθνξά ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

3η μέπα: ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΔΡΓΙΝΑ - ΒΔΡΟΙΑ - ΔΓΔΑ - ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

Μεηά ην πξσηλό αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν γηα επίζθεςε ζηνλ Αξραηνινγηθό ρώξν 
ηεο Βεξγίλαο όπνπ ζα επηζθεθηνύκε ηνπο ηάθνπο , εθδξνκή ζηε Βέξνηα, ηελ Έδεζζα. 
Θα επηζθεθζνύκε ηελ Βέξνηα ε νπνία είλαη κία πινύζηα θαη κνληέξλα πόιε. ρεηηθή 
παξακνλή γηα θαγεηό θαη ζηε ζπλέρεηα επίζθεςε ζηνλ Αγην Νηθόιαν ζηνλ εζληθό 
δξπκό.. Δπίζεο ζα δνύκε ηνπο πεξίθεκνπο θαηαξξάθηεο ηεο Έδεζζαο, κία από ηηο πην 
σξαίεο πόιεηο ηεο Μαθεδνλίαο κε σξαία ζέα πξνο ηνλ θάκπν άθζνλν πξάζηλν 
ινπινπδηαζκέλνπο θήπνπο θαη πνιιά λεξά. Δπηζηξνθή ην απόγεπκα ζην μελνδνρείν. 
βξαδηλή έμνδνο. Γηαλπθηέξεπζε. 

 

4η μέπα: ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ - ΗΡΑΚΛΔΙΟ 

Πξσηλό ζην μελνδνρείν. Αλαρώξεζε κε ην ιεσθνξείν γηα ην Κέληξν Γηάδνζεο 
Δπηζηεκώλ θαη Μνπζείν Σερλνινγίαο ΝΟΗΙ. ηε ζπλέρεηα επίζθεςε ζην εκπνξηθό 
θέληξν Μαθεδνλία COSMOS. Πξναηξεηηθή επίζθεςε ζην MagicPark. Μεηαθνξά ζην 
αεξνδξόκην.Δπηβίβαζε ζην αεξνπιάλν θαη αλαρώξεζε γηα Ηξάθιεην. Αθημε κε ηηο 
θαιύηεξεο εληππώζεηο από ηελ εθδξνκή καο 
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Σιμή καη’ άηομο:  
 €255 CAPSISHOTEL4* Α’ καη. με ππωινό (ΣΟΝ ΙΓΙΟ ΟΡΟΦΟ ΣΟ ΜΟΝΟ  

ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ ΣΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΜΔ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΡΔΒΑΣΙΑ ) ΚΔΝΣΡΙΚΟ 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΠΟΤ ΘΔΛΗΔΣΔ ΦΑΓΗΣΟ ΣΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ ΣΟ ΚΟΣΟ 
ΚΑΣ’ΑΣΟΜΟ ΚΑΘΗΜΔΡΙΝΑ ΔΙΝΑΙ: 
 

 CAPSIS  7€ 
 
ςνολική ηιμή: ( Θα πληπώζοςν όζα άηομα ηαξιδεύοςν εκηόρ ηων FREE 
μαθηηών και καθηγηηών) 
 
ςνολο 255€ * 76 μαθηηερ = €19380 

 
 
Πεπιλαμβάνονηαι: 

 Αεξνπνξηθά  εηζηηήξηα Ηξάθιεην- Θεζζαινλίθε – Ηξάθιεην  κε ΑegeanAirlines. 
 Φόξνη  αεξνδξνκίσλ.  
 1 Βαιίηζα 23kg & 1 ρεηξαπνζθεπή 8 kg. 
 3 δηαλπθηεξεύζεηο ζε 3θιηλα δσκάηηα ζεμελνδνρείν επηινγήο  ζαο ζηελ  

Θεζζαινλίθε γηα ηνπο καζεηέο. 
 Μνλόθιηλα δσκάηηα  γηα  ηνπο  θαζεγεηέο. 
 Πξσηλό θαζεκεξηλά ζην μελνδνρείν (BUFFET). 
 Σνπξηζηηθά ιεσθνξεία (OXIΓΙΩΡΟΦΑ), κε θιηκαηηζκό ηα νπνία ζα είλαη δηαζέζηκα 

ζηνπο καζεηέο ζε όιε ηελ δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο επίζθεςεο θαη γηα θάζε 
δξαζηεξηόηεηα ηνπο. Σα ιεσθνξεία δηαζέηνπλ όιεο ηηο πξνβιεπόκελεο  από ηελ 
θείκελε λνκνζεζία πξνδηαγξαθέο θαζώο θαη όιεο ηηο πξνϋπνζέζεηο αζθάιεηαο γηα 
ηε κεηαθίλεζε ησλ καζεηώλ (δώλεο αζθαιείαο, έκπεηξνη νδεγνί θ.ι.π.).  

 2Ο νδεγόο όπνπ πξνβιέπεηαη. 
 Πνύικαλ γηα ηηο λπρηεξηλέο ζαο δηαζθεδάζεηρ. 
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο . 
 Αηνκηθή  αζθάιεηα όπσο νξίδεη ε θείκελε λνκνζεζία θαζώο θαη πξόζζεηε 

αζθάιεηα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή αζζελείαο καζεηή ή ζπλνδνύ θαζεγεηή 
θαη κεηαθνξά ηνπ πίζσ ζην Ηξάθιεην , εάλ παξαζηεί αλάγθε. 

 πλνδόο από ην πξαθηνξείν  καο  θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα  ηεο εθδξνκήο. 
 Ξελαγόο ζε όινπο ηνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο.  
 πλνδόο ηαηξόο θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο καδί ζαο. 
 4 Γσξεάλ ζπκκεηνρή ζπλνδώλ θαζεγεηώλ. 
 4 FREEκαζεηώλ (1 free αλα20 καζεηέο .) 
 Δλεκεξσηηθά έληππα. 
 Σελ απνδνρή πνηληθή ξήηξα ζε πεξίπησζε αζέηεζεο ησλ όξσλ ηνπ ζπκβνιαίνπ 

(ην πνζό νξίδεηαη  από ην ζρνιείν). 
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 Πξόβιεςε δηαρείξηζεο ηεο πεξίπησζεο πνπ δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε εθδξνκή 
ιόγσ αλσηέξαο βίαο (θαηξηθέο ζπλζήθεο, εθινγέο θ.ι.π.) 

 Δπηζηξνθή ηνπ πνζνύ ζπκκεηνρήο ζηελ εθδξνκή ζε καζεηή πνύ γηα ιόγνπο 
αλσηέξαο βίαο ή αζζέλεηαο καηαησζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ εθδξνκή. 

 Έθδνζε αηνκηθώλ απνδείμεσλ. 
 Φ.Π.Α. 

 

 
**ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΣΑΙ Ο ΝΔΟ ΦΟΡΟ ΓΙΑΜΟΝΗ ΣΟΝ ΠΛΗΡΩΝΔΣΔ ΣΟ 
ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ. 

 

 
Σο ππόγπαμμα μποπεί να ηποποποιηθεί ζύμθωνα με ηιρ ανάγκερ 
ηος ζσολείος ζαρ. 

 


