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ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

3/2/2016

1η µέρα: 3-2-2016 ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Συγκέντρωση στο σχολειο σας 18.00 και αναχωρηση για το λιµάνι Ηρακλείου, επιβίβαση
στο πλοίο, τακτοποίηση στις καµπίνες και αναχώρηση στις
21.30 για τον Πειραιά.
∆ιανυκτέρευση εν πλω.
2η µέρα: 4-2-2016 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ∆ΕΛΦΟΙ -ΑΡΑΧΩΒΑ
Άφιξη στο λιµάνι του Πειραιά νωρίς το πρωί, επιβίβαση στο πούλµαν και ξεκινάµε για
εκπαιδευτική εκδροµή, όπου θα επισκεφτούµε τον Αρχαιολογικο χωρο των ∆ελφων και στη
συνέχεια σχετικη παραµονη στην Αραχωβα για φαγητο ελευθερος χρονος και επιστροφη στηνΑθηνα
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο δειπνο δ/ση .
3η µερα 5-2-2016 ΑΘΗΝΑ
Πρωινο στο ξενοδοχείο σας και στη συνέχεια αναχώρηση για
το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης, ένα αρχαιολογικό µουσείο
επικεντρωµένο στα ευρήµατα του αρχαιολογικού χώρου
της
Ακροπόλεως των Αθηνών. Το µουσείο κτίσθηκε για να στεγάσει
κάθε αντικείµενο που έχει βρεθεί πάνω στον ιερό βράχο της
Ακροπόλεως και στους πρόποδές του καλύπτοντας µία ευρεία
χρονική περίοδο από την Μυκηναϊκή περίοδο έως την Ρωµαϊκή και Παλαιοχριστιανική Αθήνα. Το
µουσείο θεµελιώθηκε το 2003 ενώ ο Οργανισµός Μουσείου Ακρόπολης ιδρύθηκε το 2008. Τέλος
άνοιξε στο κοινό στις 21 Ιουνίου 2009. Περί τα 4.000 αντικείµενα εκτίθενται σε ένα χώρο 14.000
τετραγωνικών µέτρων. Πρόεδρος του οργανισµού του µουσείου είναι ο επίτιµος καθηγητής
Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου, ∆ηµήτριος Παντερµαλής. Συνεχίζουµε
µε για
ξενάγηση στην Ακρόπολη. Ο βράχος της Ακρόπολης είχε κατοικηθεί ήδη από την Νεολιθική
εποχή. Στους Μυκηναϊκούς Χρόνους οχυρώθηκε µε τείχη,που παρασκεύασαν τα ανάκτορα του
ηγεµόνα ( στην θέση του σηµερινού Ερεχθείου )και τα σπίτια των αξιωµατούχων. Στην Πρώιµη
Ιστορική Εποχή στη θέση των ανακτόρων υπήρχε ναός αφιερωµένος στον Ποσειδώνα και την
Αθηνά. Στα Αρχαϊκά χρόνια ο ναός αυτός καταστράφηκε και ξανακτίστηκε δύο φορές. Η
σηµερινή διαµόρφωση του οχυρωµένου χώρου οφείλεται στον Περικλή , που µε βασικό
συνεργάτη του τον Φειδία ξανάκτισε τα ιερά της Ακρόπολης, αφού προηγουµένως
ολοκλήρωσε την ανοικοδόµηση των τειχών που είχε αρχίσει ο Κίµων.Στή συνέχεια Βολτα
στον Εθνικο κηπο – ελευθερος χρόνος για φαγητο στη Πλακα και το Μοναστηρακι και αµέσως µετά
αναχώρηση για το λιµανι του Πειραια και αναχώρηση για Ηρακλειο
4 η µέρα:6-2-2016 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Νωρίς το πρωί άφιξη στο λιµάνι του Ηρακλείου.
Τιµη κατ ατοµο
Τιµη κατ ατοµο
Πλοιο-πλοιο

133€ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ σε τρικλινα δωµατια

Τιµή κατ’ άτοµο 155€ ΚΑΤ ΑΤΟΜΟ σε τρικλινα δωµατια
Αεροπορικο-πλοιο

Α κατ PRESIDENT HOTEL 1νυκτα Αθηνα

Α ΚΑΤ. PRESIDENT HOTEL 1 νυκτα Αθηνα
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Περιλαµβάνονται:
 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΠΕΙΡΑΙΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ σε τετράκλινες εσωτερικές καµπίνες
µε τουαλέτα και ντους µε πλοία των Μινωικών γραµµών.
 1 διανυκτεύρεση στην Αθήνα στο ξενοδοχείο Α κατηγορίας
PRESIDENT HOTEL στο
ξενοδοχείο σας
 Πρωινο µπουφε στο ξενοδοχειο σας
 ∆ειπνο στο ξενοδοχείο σας
 Πούλµαν, κλιµατιζόµενα, ελεγµένα από ΚΤΕΟ, µε ζώνες 2 HMEΡΕΣ για το εκπαιδευτικο σας
προγραµµα
 Ασφάλεια Αστικής ευθύνης INTERAMERICAN
 Ατοµική ασφάλεια.
 3 ∆ωρεαν συνοδων καθηγητων
 Ξεναγός ΑΚΡΟΠΟΛΗ και ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ.
 Συνοδος γιατρος
 Ξεναγος στον αρχαιολογικο χωρο των ∆ελφων
 Ποινική ρήτρα σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συµβολαίου (το ποσό ορίζεται από το
σχολείο).
 Φ.Π.Α

