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ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
Β’ ΤΑΞΗ
ΑΘΗΝΑ
20/01/2015 – 23/01/2015

1Η ΗΜΕΡΑ 20/01/2015: ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Αναχώρηση από το Αρκαλοχώρι µε πούλµαν για το λιµάνι του Ηρακλείου. Επιβίβαση στο
πλοίο, τακτοποίηση στις καµπίνες και αναχώρηση για τον Πειραιά. ∆ιανυκτέρευση εν πλω.
2Η ΗΜΕΡΑ 21/01/2015: ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΘΗΝΑ
Άφιξη στον Πειραιά επιβίβαση στο πούλµαν µε τις αποσκευές µας & αναχώρηση για
επίσκεψη στην Βουλή των Ελλήνων. Ένα νεοκλασικό κτίριο που οικοδοµήθηκε ως
ανάκτορο του Βαυαρού βασιλιά Όθωνα και από το 1933 στεγάζει την ελληνική Βουλή.
Συνεχίζουµε µε το Ιστορικό µουσείο Αθηνών. Συνεχίζουµε για το εµπορικό κέντρο The Mall.
Άφιξη στο ξενοδοχείο µας. Τακτοποίηση δωµατίων. ∆ιανυκτέρευση.
3Η ΗΜΕΡΑ 22/01/2015: ΑΘΗΝΑ – ΑΡΑΧΩΒΑ-∆ΕΛΦΟΥΣ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Πρωινό και αναχώρηση για την ηµερήσια επίσκεψη στους ∆ερφούς και Αράχωβα. Άφιξη στον
Αρχαιολογικό χώρο των ∆ελφών. Ο χώρος που παρουσιάζει µεγάλη υψοµετρική διαφορά (
200 µέτρων ) , περιβάλλεται από ψηλούς κάθετους βράχους , τις Φαιδριάδες Πέτρες.
Σώζονται ερείπια ναού του Απόλλωνα , ίχνη της Ιεράς Οδού και ερείπια των ‘’ θησαυρών
‘’ διαφόρων πόλεων
( κτίρια στα οποία φύλασσαν οι πόλεις τα αναθήµατα τους ). Θα
δούµε ακόµα την Κρήνη της Κασταλίας Πηγής , τα ερείπια του Γυµνασίου και του ναού της
Προναίας Αθηνάς, ενός από τα πιο σηµαντικά ιερά των ∆ελφών. Συνεχίζουµε για Αράχωβα µε
ενδιάµεσο σταθµό το χιονοδροµικό κέντρο. Στην Αράχωβα θα δούµε την Προτοµή του
Καραϊσκάκη , την Βυζαντινή εκκλησία του Αγίου Ιωάννη και το Κωρύκειο άντρο. Αργά το
απόγευµα µεταφορά στο λιµάνι του Πειραιά, επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις
καµπίνες σας και αναχώρηση για το λιµάνι του Ηρακλείου. ∆ιανυκτέρευση εν πλω.
4Η ΗΜΕΡΑ 23/01/2015: ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Νωρίς το πρωί άφιξη στο λιµάνι του Ηρακλείου. Επιβίβαση στο πούλµαν και µεταφορά στο
Αρκαλοχώρι.
ΤΙΜΗ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ: 122 € HOTEL PRESIDENT A KATHGORIAS ME ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΙ ∆ΕΙΠΝΟ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------124 € HOTEL ALEXANDROS A KATHGORIAS ME ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΙ ∆ΕΙΠΝΟ
--------------------------------------------------------------------------------------------------126 € ΗΟTEL PARTHENON A KATHGORIAS ME ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΙ ∆ΕΙΠΝΟ
-------------------------------------------------------------------------------------------------116 € HOTEL JASON INN B KATHGORIAS ME ΠΡΩΙΝΟ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΠΕΙΡΑΙΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ σε 4κλινες εσωτερικές
καµπίνες µε τουαλέτα και ντους και δίκλινες για τους καθηγητές µε πλοίο των Μινωικών
γραµµών
 ∆ωρεάν δείπνο στο πλοίο για τους συνοδούς καθηγητές
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 Πουλµαν αοι Αρκαλοχωρι-λιµανι-Αρκαλοχωρι
 Τουριστικά λεωφορεία που θα είναι 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.)
 1 διανυκτερεύση στην Αθήνα σε ξενοδοχείο Α η Β κατηγοριας ότι επιλεξετε σε τρίκλινα
δωµάτια για τους µαθητές και σε µονόκλινα δωµάτια για τους καθηγητές.
 Πρωινό στα ξενοδοχεία σας.
 ∆ειπνο εάν επιλεξετε το Hotel President
 Οι χώροι εστίασης και ψυχαγωγίας διαθέτουν νόµιµη άδεια λειτουργίας κι πληρούν τους
όρους ασφάλειας και υγιεινής.
 Ξεναγός στους Αρχαιολογικούς χώρους
 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
αεροπορικώς, εάν παραστεί ανάγκη
 Ποινική ρήτρα σε περίπτωση αθέτησης των όρων συµβολαίου. Το ποσό ορίζεται από το
σχολείο.
 Αντιµετώπιση της περίπτωσης αλλαγής της ηµεροµηνίας ή µη πραγµατοποίηση της
εκδροµής που δεν θα πραγµατοποιηθεί η εκδροµή λόγω ανωτέρας βίας
 1 ∆ωρεάν για µαθητη
 3 ∆ωρεάν συµµετοχή συνοδών καθηγητών
 ΦΠΑ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ 32 ΜΑΘΗΤΕΣ:

32 X 122 = 3904 €
32 Χ 124= 3968 €
32Χ 126= 4032 €
32 X 116 = 3712 €

