
Εκδρομή Γ’ λυκείου στη Θεσσαλονίκη 
Δευτέρα 2/12/13 Αθήνα - Θεσσαλονίκη 

6:00  
το πρωί Συγκέντρωση στο σχολείο, επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση (6:30 π.μ.) για Θεσσαλονίκη 

 Ενδιάμεσες στάσεις:  
• στη Στυλίδα για πρωινό. 
• στη διαδρομή για γρήγορο φαγητό  (πριν τα Τέμπη) 
• στη γραφική κοιλάδα των Τεμπών.  
• επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας. 

20:00 Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο. Ελεύθερος χρόνος για ξεκούραση. 
Το βράδυ πιθανή έξοδος στην πόλη και ομαδική διασκέδαση από κοινού με τους συνοδούς 
καθηγητές. Διανυκτέρευση. 

Τρίτη 3/12/13 : Θεσσαλονίκη 
7:00 Ώρα αφύπνισης. Πρωινό στο ξενοδοχείο 7:00 – 7:45. 
8:00 • Μετά το πρόγευμα ξεκινάμε την ξενάγησή μας στα κυριότερα ιστορικά μνημεία της 

Θεσσαλονίκης, της Νύμφης του Θερμαϊκού. Θα δούμε τη Ρωμαϊκή Αγορά, τη Ροτόντα, την 
Καμάρα (Αψίδα του Γαλέριου), τον πολιούχο της πόλης Άγιο Δημήτριο με την κρύπτη του και 
τον Λευκό Πύργο. 

• Επίσκεψη στο μουσείο του Λευκού Πύργου (11.30 – 12.30) 
• Επίσκεψη στο Τεχνολογικό Πάρκο (είσοδος 4€) (13.45 – 15.15)  

15:30 Γεύμα στον πολυχώρο Mediterranean Cosmos. 
18:00 Επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο της πόλης, όπου μεταξύ άλλων φυλάσσονται τα ανεκτίμητης 

ιστορικής αξίας κτερίσματα από τις ανασκαφές στους τάφους της Βεργίνας. 
20:30 Επιστροφή στο ξενοδοχείο και δείπνο. 

Το βράδυ πιθανή έξοδος στην πόλη και ομαδική διασκέδαση από κοινού με τους συνοδούς 
καθηγητές. Διανυκτέρευση. 

Τετάρτη 4/12/13 : Θεσσαλονίκη 
7:15 Ώρα αφύπνισης. Πρωινό στο ξενοδοχείο 7:15 – 8:00. 
8:30 Αναχώρηση. Επίσκεψη στο Εβραϊκό μουσείο (09.30).   

12:00 Ξενάγηση στο μουσείο Κινηματογράφου. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 
14:00  Ελεύθερος χρόνος στην πόλη και γεύμα. Μετά, θα επισκεφτούμε την Άνω Πόλη που σώθηκε από την 

πυρκαγιά του 1917. Θα θαυμάσουμε την πανοραμική θέα της πόλης από τα βυζαντινά τείχη.  
20:30 Άφιξη στο ξενοδοχείο και δείπνο. 

Το βράδυ πιθανή έξοδος στην πόλη και ομαδική διασκέδαση από κοινού με τους συνοδούς 
καθηγητές. Διανυκτέρευση. 

Πέμπτη 5/12/13 : Θεσσαλονίκη – Καβάλα-Θεσσαλονίκη 
7:30  Ώρα αφύπνισης. Πρωινό στο ξενοδοχείο 7:30 – 8:15. 
8:15 Αναχώρηση για Καβάλα.  

Στη διαδρομή επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μουσείο  της Αμφίπολης.   
12:00 Περιήγηση στην πόλη και στα Βυζαντινά μνημεία της. Επίσκεψη στο Ιμαρέτ. Ελεύθερος χρόνος για 

βόλτα στο  λιμάνι. 
21:30  Άφιξη στο ξενοδοχείο και δείπνο. 

Το βράδυ πιθανή έξοδος στην πόλη και ομαδική διασκέδαση από κοινού με τους συνοδούς 
καθηγητές. Διανυκτέρευση. 

Παρασκευή 6/12/13 : Θεσσαλονίκη – Καβάλα-Θεσσαλονίκη 
7:30 Ώρα αφύπνισης. Πρωινό στο ξενοδοχείο 7:30 – 8:15. 
8:15 Αναχώρηση για Αθήνα.  

11:00 • Επίσκεψη στο μουσείο του Δίου και στον αρχαιολογικό χώρο. 
• Επίσκεψη στα Αμπελάκια, γραφικό χωριό, φημισμένο την περίοδο της Τουρκοκρατίας για τη 

συνεταιριστική του οργάνωση. Επίσκεψη στο αρχοντικό του Σβαρτς. 
• Ενδιάμεσες στάσεις κατά την επιστροφή. 

21:30 Άφιξη στον Άλιμο.  



Αρχηγός εκδρομής:  Τσάτση Αγγελική 
Συνοδοί καθηγητές: Μάγγου Μαρία, Πύρζα Φανή 
                                  Ράπτη Βασιλική, Ψαρούλης Σπύρος 
                                 

Χρήσιμα τηλέφωνα: 
Ξενοδοχείο «Santa hotel»:        2392022291 
Πρακτορείο «Μάνεσης»:           2103290100 
Κινητό Συνοδού Πρακτορείου:  6936123003 
Κινητό Εκδρομής:                       6986690793 

  

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

1. Οι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να παρακολουθούν το πρόγραμμα της εκδρομής, να μην καθυστερούν  και να 
συμμορφώνονται στις υποδείξεις των καθηγητών-συνοδών τους.  Η συμπεριφορά τους οφείλει να είναι άψογη τόσο 
στους χώρους διαμονής τους, όσο και στους χώρους που θα επισκεφτούμε, καθώς και στο λεωφορείο.  

2. Ειδικότερα, χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την παραμονή τους στους χώρους του ξενοδοχείου από 
την πρώτη στιγμή της άφιξής τους. Κατά την παραλαβή των δωματίων, αν εντοπίσουν  κάποια φθορά ή έλλειψη 
πρέπει  να ενημερώσουν αμέσως τους συνοδούς καθηγητές τους και στη συνέχεια μαζί τους τη διεύθυνση του 
ξενοδοχείου. Σε όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο ξενοδοχείο οι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να φροντίζουν 
τόσο για την ακεραιότητα  του χώρου, όσο και για την καθαριότητα μέσα στα δωμάτια  και τους κοινόχρηστους 
χώρους. 

3.  Επίσης οποιαδήποτε  επιπλέον χρήση των υπηρεσιών του ξενοδοχείου χρεώνεται. Για παράδειγμα η κατανάλωση 
αναψυκτικών ή  εμφιαλωμένου νερού από το bar του δωματίου, η χρήση του τηλεφώνου του δωματίου  ή  του 
συνδρομητικού καναλιού. Ακόμα, ζημιά που προκάλεσε μαθητής/μαθήτρια πρέπει να αποκατασταθεί. Η επιβάρυνση 
αφορά αποκλειστικά τον ίδιο.   

4. Οι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα να μη δημιουργούν προβλήματα σε συμμαθητές τους ή 
καθηγητές τους. Επομένως, απαγορεύεται αυστηρά η αγορά και η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. Απαγορεύονται 
ακόμα  αντικείμενα  που μπορεί να είναι επικίνδυνα ή προκλητικά, για παράδειγμα εύφλεκτα αντικείμενα, 
ναργιλέδες κ.α.. 

5. Επειδή ο καιρός θα είναι ψυχρός, υγρός και ενδεχόμενα βροχερός, οι  μαθητές πρέπει να έχουν μαζί τους ζεστά 
ρούχα, κασκόλ, δύο ζευγάρια παπούτσια (όχι πάνινα), γάντια και μπουφάν με κουκούλα για τη βροχή ή ομπρέλα. 
Επίσης, υποχρεούνται όλοι οι μαθητές ανεξαιρέτως να έχουν μαζί τους το Αστυνομικό τους Δελτίο Ταυτότητας.  

6. Στα χρήματα που έχουν πληρώσει οι μαθητές περιλαμβάνονται: οι μετακινήσεις με πούλμαν, οι ξεναγήσεις, οι 
διανυκτερεύσεις, τα τέσσερα προγεύματα & τα τέσσερα δείπνα στο ξενοδοχείο. Η επίσκεψη στο τεχνολογικό πάρκο, 
η νυχτερινή διασκέδαση και τα μεσημεριανά γεύματα δε συμπεριλαμβάνονται στην τιμή. 

7. Τέλος, το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί από την αρχηγό της εκδρομής και τους συνοδούς καθηγητές, αν κριθεί 
αναγκαίο. 
 
 

 


