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Εκδρομή Β΄ Λυκείου στην  Κρήτη-Χανιά 

                         [από 11/04/2013 μέχρι και 14/04/2013] 

 

 

ΠΕΜΠΤΗ  11/04/2013 : Αναχώρηση  από  το  σχολείο  στις 07:00  το  πρωί  για  

από την οδό Υψηλάντου, στο ύψος του  5ου Γυμνασίου  για το  αεροδρόμιο  

ΕΛ.  ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ  &  κατόπιν  πτήση  προς  Κρήτη, Σητεία  στις  

09:30π.μ. με  την εταιρεία Astra  Airlines. Άφιξη στη  Σητεία  
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αναχώρηση  προς  Ηράκλειο. Στάση  &  επίσκεψη  στον  Άγιο  Νικόλαο , 

στην  Χερσόνησο, στα  Μάλια, στον  Αρχαιολογικό  χώρο  της  Κνωσού. 

Επίσκεψη  στο  Αρχαιολογικό  Μουσείο  του  Ηρακλείου  &  στο  

Ενυδρείο  στην  ομώνυμη  πόλη, ξενάγηση  στα  ενετικά  τείχη, στον  

Κούλε, τη  Λότζια, την  Κρήνη  των  Λεόντων, στον  Άγιο  Τίτο. 

Αναχώρηση  για  Χανιά  αργά  το  απόγευμα, άφιξη  στο  ξενοδοχείο, 

δείπνο  εντός  του  ξενοδοχείου, βραδινός  περίπατος  προαιρετικά  με  

τους  συνοδούς  καθηγητές, διανυκτέρευση. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  12/04/2013 : Πρόγευμα  στο  ξενοδοχείο  στις 08:00π.μ. &  

κατόπιν  αναχώρηση  για  γνωριμία  με  τον  νομό  Χανίων. Επίσκεψη  στο  

ιστορικό  Μάλεμε, στο Γερμανικό Στρατιωτικό Νεκροταφείο από τον 

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου είναι θαμμένοι περίπου 4500 

Γερμανοί αξιωματικοί και στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους στη Μάχη 

της Κρήτης και στους μετέπειτα σκληρούς και ηρωικούς αγώνες των 

Κρητικών για ελευθερία από το Μάιο του1941 που κατέλαβαν την Κρήτη 

οι Γερμανοί, έως το Μάιο του 1945 που παραδόθηκαν μετά την 

συνθηκολόγηση άνευ όρων της Ναζιστικής Γερμανίας. Στη συνέχεια  

μετάβαση σε  Κίσσαμο, στα  Φαλάσαρνα, στην  μονή  Χρυσοσκαλίτισσας, 

στην  Ελαφόνησο, την  Παλαιόχωρα, το  Φραγκοκάστελο, την  Κάνδανο, 

τον  Ομαλό & το Φαράγγι της Σαμαριάς. Επιστροφή  αργά  το  βράδυ  στο  

ξενοδοχείο, δείπνο  εντός  του  ξενοδοχείου, ανάπαυση, βραδινή  έξοδος  

προαιρετικά  με  τους  συνοδούς  καθηγητές, διανυκτέρευση. 

ΣΑΒΒΑΤΟ  13/04/2013 : Πρόγευμα  στο  ξενοδοχείο  στις 08:00π.μ. &  κατόπιν  

αναχώρηση  για  ξενάγηση  στην  πόλη  των  Χανίων. Επίσκεψη  στον  

ενετικό  φάρο, στα  νεώρια, τα  τείχη, την  Σπλάτζια, στο  Ναυτικό  

Μουσείο, στο Ιστορικό Αρχείο της Κρήτης που  στεγάζεται σε ένα 

νεοκλασικό κτίριο στο κέντρο της πόλης. Εδώ εκθέτονται πολλά 

έγγραφα, χάρτες, αναμνηστικά, τρόπαια και φωτογραφίες από όλες τις 

περιόδους της μεσαιωνικής και σύγχρονης ιστορίας της Κρήτης. Μια 
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αίθουσα είναι αφιερωμένη στον Ελευθέριο Βενιζέλο όπου εκθέτονται 

προσωπικά αντικείμενα, αναμνηστικά, έγγραφα, φωτογραφίες και άλλα 

αντικείμενα σχετιζόμενα με τον Βενιζέλο. Το Αρχείο έχει επίσης μια 

σημαντική βιβλιοθήκη με περισσότερους από 6.000 τίτλους βιβλίων 

σχετικών με την ιστορία και τη ζωή της Κρήτης, όπως επίσης και ένα 

αξιόλογο αρχείο εφημερίδων και περιοδικών. Επίσκεψη  στη  συνέχεια  

στους  τάφους  των  Βενιζέλων  στο  Ακρωτήρι  &  στο  ιστορικό  

μοναστήρι  της  Αγίας  Τριάδας  των  Τζαγκαρόλων. Γεύμα  & αναχώρηση  

για  το νομό  Ρεθύμνης, ξενάγηση στο Ρέθυμνο & κατόπιν επίσκεψη  & 

ξενάγηση  στην Μονή  Αρκαδίου. Επιστροφή  αργά  το  απόγευμα  στο  

ξενοδοχείο, δείπνο  εντός  του  ξενοδοχείου, ανάπαυση, βραδινή  έξοδος  

προαιρετικά  με  τους  συνοδούς  καθηγητές, διανυκτέρευση. 

ΚΥΡΙΑΚΗ  14/04/2013 : Πρόγευμα  στο  ξενοδοχείο  στις  08:00π.μ. &  πρωινός  

περίπατος  στην  πόλη. Κατόπιν  αναχώρηση  για  την  λίμνη  Κουρνά, 

τοπίο  φυσικού  κάλλους  &  οικολογικής  σημασίας. Η λίμνη Κουρνά είναι 

μια μοναδική φυσική λίμνη που δημιουργείται από την παρεμπόδιση του 

υπόγειου νερού, που κατεβαίνει από τον όγκο των Λευκών Ορέων, από 

τα αδιαπέραστα πετρώματα και την κατάκλιση του φυσικού κοιλώματος. 

Η λίμνη τροφοδοτείται από την πηγή Αμάτι και αποστραγγίζεται προς το 

ποταμό Δέλφινα.  Η απόστασή της από την θάλασσα είναι 2.5 km. Στην  

συνέχεια  επιστροφή  στα  Χανιά, επίσκεψη  στην  Δημοτική  Αγορά  &  

στην  εκκλησία  του  Αγίου  Νικολάου. Γεύμα  αργά  το  μεσημέρι  στα  

Χανιά. Αναχώρηση  από  το  λιμάνι  της  Σούδας  για  Πειραιά  στις  

21:00μ.μ. με  το  πλοίο Έλυρος  της ΑΝΕΚ Lines, διανυκτέρευση  εντός  

πλοίου, άφιξη  στο  λιμάνι  του  Πειραιά  στις  06:00π.μ.  περίπου.    
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Αρχηγός εκδρομής : Χ. Κ. Πανοπούλου  

Συνοδοί καθηγητές : Δώδου  Μ., Ράπτη  Β., Συκιώτης 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

1. Στην τιμή περιλαμβάνονται: Μετακινήσεις με πούλμαν, ξεναγήσεις, 
διανυκτερεύσεις, ημιδιατροφή, δύο προγεύματα & δύο δείπνα στο ξενοδοχείο. 

2. Οι μαθητές οφείλουν να ακολουθούν απαρέγκλιτα το πρόγραμμα της 
εκδρομής και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των καθηγητών-συνοδών. 
Η συμπεριφορά τους πρέπει να είναι άψογη τόσο στους χώρους διαμονής 
τους όσο και στους χώρους που θα επισκεφτούμε καθώς και στο λεωφορείο. 
Πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα ώστε να μη δημιουργούν προβλήματα σε 
συμμαθητές τους.  

3. Το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί από την αρχηγό της εκδρομής και 
τους συνοδούς καθηγητές αν κριθεί αναγκαίο. 

4. Απαγορεύεται αυστηρά η αγορά και η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. 
 
 

ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ !!!!!!! 

 

 

Χρήσιμες πληροφορίες 

Τηλέφωνα Σχολείου: 210-9851018 και 210-9884646 Κινητό σχολείου: 6987244463 

Υπεύθυνο πρακτορείο Manessis  Travel : τηλ. 2103290100 

Συνοδός εκ μέρους του πρακτορείου ο κ. Ζαρογιάννης Δημήτριος : τηλ. 6936123003  

Ξενοδοχείο  Galini  Sea  View : τηλ. 2824022213, 2824022483 

 

 


