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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 10/04/19-14/04/19
1η μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Συγκέντρωση στο λιμάνι του Ηρακλείου, επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες
και αναχώρηση για τον Πειραιά. Διανυκτέρευση εν πλω.
2η μέρα: ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ – ΝΑΥΠΛΙΟ - ΑΘΗΝΑ
Άφιξη στο λιμάνι του Πειραιά, επιβίβαση στο πούλμαν & ξεκινάμε για να επισκεφθούμε
την Επίδαυρο. Εκεί θα δούμε το Θέατρο που βρίσκεται σε πλαγιά του Κυνόρτιου όρους
μέσα στο λατρευτό χώρο που χτίστηκε σύμφωνα με τον Παυσανία τον 4ο αιώνα π.χ. από
τον αρχιτέκτονα και γλύπτη από το Άργος Πολύκλειτο τον Νεότερο. Μέσα σε
πευκοφυτεμένη πεδιάδα μπροστά στο αρχαίο Θέατρο θα δούμε τα ερείπια του
σημαντικότερου ιερού του Ασκληπιού, του θεού της υγείας. Στο γύρω αρχαιολογικό
χώρο θα δούμε το ναό του Απόλλωνα Μαλεάτη 4ου π.χ. αιώνα, ακριβώς πίσω από το
θέατρο. Το γυμνάσιο θυμίζει την παλαίστρα της Ολυμπίας με την μεγάλη εσωτερική
αυλή και το περιστύλιο, ενώ λίγο πιο πέρα θα δείτε τα ερείπια της στοάς Κότυος και
μικρής παλαίστρας. Μετά την παλαίστρα θα δούμε τα υπολείμματα του κρηπιδώματος
του ναού της Θέμιδας και τα θεμέλια του ναού της ‘Άρτεμης, το άβατο και τη
θόλο. Μετά την ξενάγηση μας στην Επίδαυρο θα αναχωρήσουμε το Ναύπλιο. Με την
άφιξη μας θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το Παλαμήδι, ξακουστό κάστρο που
στεφανώνει την πόλη του Ναυπλίου, την Ακροναυπλία, χτισμένη στα πόδια του
Παλαμηδιού, το Μπούρτζι, μικρό ξερονήσι - Φρούριο στην είσοδο του λιμανιού του
Ναυπλίου, κ.α. Μετά την ξενάγηση μας στο Παλαμήδι θα αναχωρήσουμε για την Αθήνα.
Μεταφορά & τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και αναχώρηση για το Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο του Ιδρύματος Ευγενίδου.
Η δραστηριότητα του Ιδρύματος σύμφωνα με την ιδρυτική πράξη, έχει στόχο να
συμβάλλει στην επιστημονική και τεχνική εκπαίδευση των νέων της Ελλάδας. Σχετική
παραμονή. Επίσκεψη στην συνέχεια στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Τόσο η έξυπνη
δομή, όσο και το θαυμάσια φτιαγμένο περιβάλλον κάνουν την επίσκεψη στο Αττικό
Ζωολογικό Πάρκο μια από τις πιο όμορφες εμπειρίες που θα ζήσετε. Βόλτα στα
πολυκαταστήματα The Mall για ψώνια. Το The Mall Athens είναι το μεγαλύτερο
εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
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Πρωινό στο ξενοδοχείο μας & αναχώρηση για να επισκεφτούμε το νέο Μουσείο
Ακρόπολης . Συνεχίζουμε την επίσκεψη μας στην Αρχαία Αγορά. Ξενάγηση στο χώρο
της Αρχαίας Αγοράς & με την καθοδήγηση ειδικού μουσειοπαιδαγωγού, θα έχετε τη
δυνατότητα να επιλέξετε οι ίδιοι τη διαδρομή που θα ακολουθήσετε. Η αναπαράσταση
της Αγοράς σε τρεις διαφορετικές στιγμές της ιστορίας της δίνει τη δυνατότητα στον
επισκέπτη να αντιληφθεί την εξέλιξη μέσα στο χρόνο & τη μεταβολή των λειτουργιών του
χώρου από εποχή σε εποχή, όπως αυτή αποτυπώνεται στις αρχιτεκτονικές & πολεοδομικές
διαφοροποιήσεις της. Στην κλασική Αγορά (περί το 400 π.Χ.) τονίζεται η σημασία των
δημόσιων διοικητικών κτηρίων & η ύπαρξη ενός μεγάλου ανοιχτού χώρου για
συναθροίσεις & αθλητικές δραστηριότητες. Στα Ελληνιστικά χρόνια (περί το 150 π.Χ.)
δεσπόζουν τα μεγάλα εμπορικά κτήρια (στοές) & δίνεται έμφαση στην ευεργετική δράση
των ελληνιστικών ηγεμόνων. Τέλος, η ρωμαϊκή εικόνα της Αγοράς (περί το 150 μ.Χ.)
αποτυπώνει τη σταδιακή της αποδυνάμωση ως διοικητικού και εμπορικού κέντρου,
γεγονός που άφησε περιθώρια για την ανάπτυξη του θρησκευτικού και πολιτιστικού
χαρακτήρα της, καθώς ανεγέρθηκαν καινούργιοι ναοί, ωδείο, βιβλιοθήκη και νυμφαίο.
Τέλος θα επισκεφτούμε το Αllou Fun Park. Ένα θεματικό πάρκο για μεγάλους και παιδιά
βρίσκεται στην Αθήνα. Δραστηριότητες, όπως ο Shock Tower, με ύψος 450 μέτρων, και
το Πανόραμα, ο μεγαλύτερος τροχός λούνα παρκ στα Βαλκάνια, που δίνει την ευκαιρία
για μια θεαματική άποψη της Αθήνας, είναι μερικές μόνο από τις εκπλήξεις που κρύβει το
Allou Fun Park. Αναχώρηση για το λιμάνι του Πειραιά. Άφιξη, επιβίβαση στο πλοίο,
τακτοποίηση στις καμπίνες & αναχώρηση για το Ηράκλειο. Διανυκτέρευση εν πλω.
5η μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Νωρίς το πρωί άφιξη στο λιμάνι του Ηρακλείου με τις καλύτερες εντυπώσεις από την
εκδρομή μας.

Τιμή κατ’ άτομο:
196€ PRESIDENT HOTEL Α΄ κατ. με πρωινό
**EAN ΘΕΛΗΣΕΤΕ ΔΕΙΠΝΟ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΙΝΑΙ 7€ ΚΑΤ’ΑΤΟΜΟ ΑΝΑ
ΗΜΕΡΑ
Συνολική τιμή: ( Θα πληρώσουν όσα άτομα ταξιδεύουν εκτός των FREE
μαθητών και καθηγητών )
196€ Χ 140=27.440€
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Περιλαμβάνονται:
 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΠΕΙΡΑΙΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ σε 4κλινες εσωτερικές
καμπίνες με τουαλέτα και ντους για τους μαθητές με πλοία των Μινωϊκών
Γραμμών.
 Δίκλινες για τους καθηγητές.
 Δώρο δείπνο στο πλοίο για τους καθηγητές.
 2 Διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο President 4* σε τρίκλινα δωμάτια με extra bed
για τους μαθητές..
 Μονόκλινα για τους συνοδούς.
 Πρωινό μπουφέ καθημερινά στα ξενοδοχεία σας
 Τουριστικά πούλμαν υπερυψωμένα κλιματιζόμενα, στη διάθεση των μαθητών σε
όλη τη διάρκεια της εκδρομής για όλες τις μετακινήσεις τους. Τα λεωφορεία
διαθέτουν όλες τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προδιαγραφές (
ελεγμένες από τα ΚΤΕΟ, έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια
οδήγησης, ελαστικά σε καλή κατάσταση, πλήρως κλιματιζόμενα, νέα στην
κυκλοφορία κ.λ.π.) καθώς πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας για
μετακίνηση μαθητών (ζώνες ασφαλείας, έμπειροι οδηγοί κ.λ.π.).
 Πούλμαν για τις νυκτερινές σας διασκεδάσεις.
 Ξεναγός σε Μουσείο Ακρόπολης , Αρχαία Αγορά, Επίδαυρο, Παλαμήδι.
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
 Ατομική ασφάλεια, πρόσθετη ασφάλεια για περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας
μαθητή ή συνοδού καθηγητή, καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής και μεταφορά
αεροπορικώς στο Ηράκλειο εάν παραστεί ανάγκη.
 Συνοδός γιατρός για εξασφάλιση άμεσης
πλήρης ιατρικής &
φαρμακευτικής περίθαλψης σε περίπτωση ασθενείας από Ηράκλειο σε
Ηράκλειο.
 Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας, καθ’ όλη την διάρκεια της
εκδρομής.
 Ποινική ρήτρα σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου (το ποσό
ορίζεται από το σχολείο).
 Αντιμετώπιση περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή λόγω
ανωτέρας βίας.
 Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή σε μαθητή που για λόγους
ανωτέρας βίας ή ασθενείας, ματαιωθεί η συμμετοχή του στην εκδρομή.
 7 FREE συνοδών καθηγητών σε μονόκλινα δωμάτια.
 9 FREE για τους μαθητές
 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ.
 Φ.Π.Α
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Σημείωση:
ΔΩΡΟ 1 Διήμερο στα ΧΑΝΙΑ για 2 άτομα ως ενίσχυση της εκδρομής σας.
Θα τυπωθούν και λαχνοί για τη λαχειοφόρο αγορά σας.

Σημείωση:
 Το πρόγραμμα είναι ενδεικτικό & μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με
τις ανάγκες του σχολείου.

