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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ 

ΛΥΚΕΙΟ ΒΙΑΝΝΟΥ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:13/04/22-16/04/22 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

1η μέρα: ΒΙΑΝΝΟΣ- ΧΑΝΙΑ 
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο σχολείο και αναχώρηση για Χανιά με ενδιάμεσες στάσεις. 
Άφιξη  στα Χανιά μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας .Το απόγευμα περιήγηση 

στη πόλη και σε αξιοθέατα της πόλης. Επιστροφή και διανυκτέρευση στο ξενοδοχείο. 
 
2η μέρα: ΧΑΝΙΑ –ΜΑΛΕΜΕ-ΘΕΡΙΣΟ-ΤΑΦΟΙ ΒΕΝΙΖΕΛΩΝ ΧΑΝΙΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και  αναχώρηση για το Μάλεμε όπου θα επισκεφτούμε το 
Γερμανικό Νεκροταφείο. Στη συνέχεια αναχώρηση για το Θέρισο. Μέσω μιας πολύ 
όμορφης διαδρομής μέσα από το Θερισιανό Φαράγγι θα φτάσουμε στο χωριό του 

Βενιζέλου. Εκεί θα έχουμε την δυνατότητα να επισκεφτούμε το σπίτι – στρατηγείο του. 
Στην συνέχεια επίσκεψη στους τάφους Βενιζέλου. Επιστροφή και διανυκτέρευση στο 
ξενοδοχείο 

 
3η μέρα: ΧΑΝΙΑ-ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ-ΦΟΥΡΝΕΣ-ΧΑΝΙΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Βοτανικό Πάρκο στις Φουρνές, σχετική 
παραμονή και επιστροφή στα Χανιά. Χρόνος ελεύθερος . διανυκτέρευση 
 

4η μέρα: ΧΑΝΙΑ-ΡΕΘΥΜΝΟ-ΒΙΑΝΝΟΣ 
Πρωινό και αναχώρηση για να το Ρέθυμνο –περιήγηση στην πόλη , χρόνος για καφέ και 
αναχώρηση για την Βιάννο. 

 
 
** ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ . ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΣΕ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΕΘΥΝΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 
 

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ΑΤΟΜΟ:  
 
140€  CRETA PALM HOTEL 4* ME ΠΡΩΙΝΟ ΣΕ ΜΠΟΥΦΕ  & ΔΕΙΠΝΟ ΣΕ ΜΠΟΥΦΕ 

(ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑΛΟΣ ) 
ΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΤΟΥ CRETA PALM ΕΙΝΑΙ TΡΙΚΛΙΝΑ –ΤΕΤΡΑΚΛΙΝΑ ΚΑΙ  ΕΙΝΑΙ 
ΔΙΧΩΡΑ  ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΟΣΤΟΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΣΑ ΑΤΟΜΑ ΤΑΞΙΔΕΨΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΤΑ FREE 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ:  
 

140€ Χ 57=7.980€ 
 
 

 
Περιλαμβάνονται:  
 

   Πούλμαν από Βιάννο σε Βιάννο συνέχεια μαζί σας για τις εκδρομές σας 
και για την νυχτερινή σας διασκέδαση . 

 Τουριστικό λεωφορείο 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.) Εφεδρικοί οδηγοί . 

 3 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* σε τρίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και 
μονόκλινα για τους συνοδούς. 

 Πρωινό & Δείπνο καθημερινά στο ξενοδοχείο. 

 Συνοδός του γραφείου μας καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής. 
 Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και 

πρόσθετη ασφάλιση για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού 

καθηγητή και αεροπορική μεταφορά του, εάν παραστεί ανάγκη 

 Ατομική ασφάλεια.  
 ΕΞΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ COVID INTERAMERICAN 

 1 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΩΜΑΤΙΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID 
 Οι χώροι που θα επιλεγούν για εστίαση και ψυχαγωγία θα διαθέτουν νόμιμη άδεια 

και να πληρούν τους όρους ασφάλειας και υγιεινής.  

 Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή μαθητή σε περίπτωση που για 
λόγους ανωτέρας βίας ή ασθενείας - ματαιωθεί η συμμετοχή του στην εκδρομή.  

 Ποινική ρήτρα σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου (το ποσό 
ορίζεται από το σχολείο).  

 Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή λόγω 
ανωτέρας βίας (καιρικές συνθήκες, απεργίες, εκλογές κ.λ.π.)  

 4 FREE συνοδών καθηγητών  

 4 free για μαθητές 
 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

 Φ.Π.Α. 
 
 

ΔΩΡΟ 1 ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ 
ΘΑ ΤΥΠΩΘΟΥΝ ΛΑΧΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΑΣ 


