
 
 

 
Τηλέφωνα  Συνοδών:  
Φιλιππίδου Σοφία   6944906871, 
Αρσένης  Βασίλης   6942015652, 
Μαγαρισιώτη  Άννα  6978411081, 
Φιλιππίδης Αναστάσιος 6938949286 
 Κρηνίδης  Γιάννης  6974393385 
 

 
 

      
 

Kavala Tours - 
General Tourism 
Agency 
94 Omonias 
str.,Kavala 
(+30) 2510228831, 
2510232305 
www.kavalatours.gr 

 

 

 

 

 

Ενημερωτικό εκδρομής 

         

1o ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

      

  

 

 

         

Συγκέντρωση για 
Αναχώρηση 

Ημερομηνία Τόπος 
Ώρα 

συγκέντρωσης 
Σημείο συγκέντρωσης 

15/4/2019 Καβάλα 1.45 Δημοτικός κήπος 

Οι πτήσεις σας  

Ημερομηνία Ώρα  Αναχώρησης  Ώρα  άφιξης  Κωδικοί Πτήσεων  

15/04 06.35 07.45  OA-570 

19/04 19.15 20.25 OA-575  

Αποσκευές  
Κάθε εκδρομέας δικαιούται  

Αποσκευή βάρους 23KG 
 

Toξενοδοχείο σας  

Ημερομηνίες Ξενοδοχείο Τηλέφωνο 

 

 
 

Hotel ( DeLuxe) 

Ibis Style Heraklion Central  
www.centralhotelheraklion.com 
 

Διεύθυνση: 26 Koroneou 
Street And, ΑγίουΤίτου, 

Ηράκλειο 

 
Τηλέφωνο: 281 028 2020 

 
Hotel CRETAN DREAM ROYAL HOTEL  
https://www.cretandreamroyal.gr/ 
 

Kato StaloStalos, 
Chania 73 110, Greece 

 
Tel: +30 2821036800 

 

Η αρχηγός σας κ. Ουρανία 6987403089 
 

 
 

Εκπρόσωπος του γραφείου μας στο Αεροδρόμιο 
κ Χατζηβασιλειάδης  Διονύσης  6977615791 

 

 

http://www.kavalatours.gr/
http://www.centralhotelheraklion.com/
https://www.google.gr/search?q=hotel+aida+%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEkxzrZMr9SSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwHFbH-dLgAAAA&ludocid=3014240692731954894&sa=X&ved=2ahUKEwimrajr7fHeAhUMfFAKHb1QDzwQ6BMwFHoECAcQAw
https://www.google.gr/search?q=hotel+aida+%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%AD%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%BF&ludocid=3014240692731954894&sa=X&ved=2ahUKEwimrajr7fHeAhUMfFAKHb1QDzwQ6BMwFXoECAcQBg
https://www.cretandreamroyal.gr/
tel:+302821036800


 
 
 
 
 
 
 
Σημείωση :  
 

 Παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας 24ώρες προ αναχώρησης για να σας 
δώσουμε το τηλ. του οδηγού που θα πραγματοποιήσει την μεταφορά σας στο 
αεροδρόμιο Μακεδονία  

 
Παρακαλώ όπως δώσετε την απαιτούμενη προσοχή στα παρακάτω : 
 

 Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να κοινοποιηθούν σε όλους του εκδρομείς 
και να γίνουν απόλυτα κατανοητά για την αποφυγή προβλημάτων. 

 Κατά την άφιξη μαςενδέχεται να ζητηθεί απο τα ξενοδοχεία εγγύηση10€-20€ 
για τυχόν ζημιές  ,η οποία επιστρέφεται στην αναχώρηση μας ,μετά το σχετικό 
έλεγχο. 

 Πριν από την αναχώρηση, ο Διευθυντής του σχολείου, σε συνεργασία με τον 
αρχηγό της εκδρομής-μετακίνησης και τους συνοδούς καθηγητές, τονίζει 
στους μαθητές και μαθήτριες την ανάγκη για τη σχολαστική τήρηση του 
προγράμματος της εκδρομής και την υποδειγματική συμπεριφορά τους, έτσι 
ώστε να επιτευχθούν σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής η ασφαλής μετακίνηση, 
η διαμονή και η ψυχαγωγία, καθώς και οι εκπαιδευτικοί στόχοι. 

 Οι μαθητές και οι καθηγητές είναι υποχρεωμένοι να φορούν τις ζώνες 
ασφαλείας ,καθ’όλη τη διάρκεια μετακίνησης με λεωφορείο .Ο αρχηγός - 
καθηγητής της εκδρομής είναι υπεύθυνος για την αυστηρή τήρηση αυτού .Σε 
περίπτωση προστίμου ,ο μαθητής καταβάλει το ποσό . 

 Για την αποφυγή προβλημάτων συνεννόησης ,ο αρχηγός – καθηγητής που έχει 
οριστεί βάση πρακτικού, εκφράζει την επιθυμία του σχολείου αναφορικά με 
πρακτικά ζητήματα ,καθώς για θέματα σχετικά επί του προγράμματος της 
εκδρομής. 

 Οποιαδήποτε διαπιστωμένη φθορά σε ξενοδοχεία , λεωφορεία ,αεροπλάνα , 
πλοία κτλ, πληρώνεται επί τόπου από τον υπαίτιο . 

 Οι εκδρομείς οφείλουν να έχουν την πρέπουσα συμπεριφορά προς οδηγούς 
,αρχηγούς ,ξεναγούς και να τηρούν με συνέπεια τις ώρες ραντεβού που θα 
ορισθούν για την ορθή τήρηση του προγράμματος  

 
 Από 01.01.2018 υπάρχει επιπλέον χρέωση φόρου διαμονής, που προστίθεται 

στην τιμή δωματίου ανά διανυκτέρευση. Οι εκδρομείς το καταβάλλουν κατά 
την άφιξη και αφορά όλα τα δωμάτια του γκρούπ. (προσοχή η τιμή είναι ανά 
δωμάτιο και όχι κατά άτομο).Στα συγκεκριμένα ξενοδοχεία ο φόρος είναι 3 Ε 
ανά δωμάτιο ,ανά διανυκτέρευση 

 Το γραφείο δε φέρει καμία ευθύνη για παραλείψεις τρίτων προσώπων και 
λειτουργεί ως μεσάζων μεταξύ προμηθευτών (αεροπορικών και ακτοπλοϊκών 
εταιρειών ,ξενοδοχείων κτλ) και του σχολείου. Καταβάλλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια πρόληψης και αντιμετώπισης των προβλημάτων μέσα στα 
πλαίσια του εφικτού . 



 
 

 Το γραφείο δε φέρει καμία ευθύνη για αλλαγές ωρών σε δρομολόγια των 
αεροπλάνων ,αλλαγής σύνθεσης δωματίων τελευταίας στιγμής από το 
ξενοδοχείο ,αυξήσεων κόστους μουσείων και δημοτικών φόρων. 

 Σε περιπτώσεις ακυρώσεων δρομολογίων ,απεργιών ,απρόβλεπτων 
καταστάσεων το γραφείο καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια μέσα στα 
πλαίσια του εφικτού για την ορθή εκτέλεση της εκδρομής και εφαρμόζει αυτά 
που ορίζει η σχετική νομοθεσία. 

 Οι εκδρομείς έχουν την απόλυτη ευθύνη για τα προσωπικά τους είδη και το 
γραφείο δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια αυτών Συνιστούμε οι 
μαθητές να μην αφήνουν εκτεθειμένα και να επιτηρούν συνεχώς τσάντες, 
μηχανές, τηλέφωνα και τα άλλα προσωπικά τους είδη σε οποιονδήποτε 
χώρο των ξενοδοχείων, πλοίων και λοιπών καταλυμάτων, καθώς και στα 
μέσα μεταφοράς.   

 

 Εύλογα παράπονα, κατά τη διάρκεια της εκδρομής, πρέπει να αναφέρονται 
αμέσως και επί τόπου από τον αρχηγό της εκδρομής στο συνοδό του γραφείου 
και στον παρέχοντα τη συγκεκριμένη υπηρεσία.   

 Σε περίπτωση έντονου προβλήματος με το ξενοδοχείο ,αρχηγό – συνοδό του 
γραφείου ,οδηγό ,κτλ. ,ο αρχηγός – καθηγητής οφείλει να ενημερώσει άμεσα 
τους υπεύθυνους του γραφείου ώστε να μεριμνήσουν για την επίλυσή του. 

 Τα ταξιδιωτικά έγγραφα των εκδρομέων είναι αποκλειστική ευθύνη αυτών 
και των κηδεμόνων τους .Σε περίπτωση που ο εκδρομέας δεν φέρει μαζί του 
τα απαραίτητα έγραφα κατά τη διέλευση συνόρων ή αεροδρομίων ή λιμανιών 
,οι γονείς αναλαμβάνουν τη διαδικασία και τα έξοδα επαναπατρισμού ή 
επιστροφής στο σπίτι του .Αν η καθυστέρηση έχει ως αποτέλεσμα να 
ακυρωθεί δρομολόγιο του λεωφορείου την επόμενη μέρα ,οι εκδρομείς 
επιβαρύνονται με 300€ για δρομολόγιο εσωτερικού και 500€ για δρομολόγιο 
εσωτερικού .  

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ  
1Η ΜΕΡΑ  15/4/19: 

 Λόγω  αδυναμίας πρόσβασης των λεωφορείων στο χώρο του σχολείου η συγκέντρωση θα 

πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό κήπο στις  01.45. 

 Αναχώρηση  στις  02.00 οδικώς για  Θεσσαλονίκη. 

 Άφιξη στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στις 04.30. 

 Επιβίβαση στο αεροπλάνο και αναχώρηση της πτήσης ΟΑ 570 για Ηράκλειο στις 06.35 

 Άφιξη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης»  στις 07:45 

 ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ 08.00 

 Άφιξη στο Ρέθυμνο περίπου στις 09.30  

 περιήγηση μέχρι τις  13.00 και αναχώρηση για τα Χανιά. 

 Άφιξη στα Χανιά στις 15.00. 

 Τακτοποίηση στα δωμάτια και ξεκούραση. Στις 19.30 δείπνο στο ξενοδοχείο. 

 Στις 22.00 διανυκτέρευση. 

2Η ΜΕΡΑ  16/4/19: 

 Πρωινό στο ξενοδοχείο στις   08.30 και συγκέντρωση στο χώρο του ξενοδοχείου. 

 Αναχώρηση στις  09.30 και περιήγηση στην πόλη των Χανίων. 



 
 

 Επίσκεψη στους Τάφους των Βενιζέλων και  στη Σούδα στις 10.00 

 Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Χανίων στις  11.00 

 Στις  12.30 επίσκεψη στο Φρούριο του Φιρκά (όπου θα δούμε και το Ναυτικό Μουσείο) και στα 

Νεώρια  έως  13.45. 

 Γεύμα από 14.00 έως 15.30 

 Στις  16.00 επίσκεψη στο Μάλεμε (Γερμανικό Νεκροταφείο). 

 Στις 17.30 επιστροφή στο ξενοδοχείο και ανάπαυση 

 Δείπνο στο ξενοδοχείο  στις 20.30 και διανυκτέρευση.  

3η ΜΕΡΑ 17/4/19: 

 Πρωινό στις 08.00 και  συγκέντρωση στο χώρο του ξενοδοχείου. 

 Αναχώρηση στις 09.00 και άφιξη στην Ιερά Μονή Αρκαδίου στις 10.30. 

 Στις 12.00 αναχώρηση για την πόλη του Ηρακλείου. 

 Στις  17.00  άφιξη στο ξενοδοχείο του Ηρακλείου τακτοποίηση και ανάπαυση.  

 Στις 20.00 δείπνο στο ξενοδοχείο  και  διανυκτέρευση. 

4η ΜΕΡΑ 18/4/19 : 

 Πρωινό στις 08.00 και  συγκέντρωση στο χώρο του ξενοδοχείου. 

 Αναχώρηση στις 09.00 

 Στις 9.30 επίσκεψη στο Ενυδρείο του Ηρακλείου .Αναχώρηση για την Πλάκα 10.45 

 Άφιξη στην περιοχή της Πλάκας στις 11.30  και επίσκεψη-περιήγηση στην Σπιναλόγκα  έως 14.00 

 Αναχώρηση στις 14.30 

 Άφιξη στις 14.45 στην πόλη του Αγίου Νικολάου και περιήγηση. 

 Αναχώρηση από Άγιο Νικόλαο 17.00  

 Επιστροφή στο ξενοδοχείο στις  18.15 , ανάπαυση. 

 Δείπνο στο ξενοδοχείο στις 20.00  και στις 22.00 διανυκτέρευση. 

 
 
5η ΜΕΡΑ: 

 Πρωινό στο ξενοδοχείο στις   08.30 και συγκέντρωση στο χώρο του ξενοδοχείου. 

 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο στις 10.00 για τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού , επίσκεψη και 

ξενάγηση έως  τις 12.30. 

 Επίσκεψη στο αρχαιολογικό του Ηρακλείου στις 13.00 

 Επίσκεψη στον τάφο του Ν. Καζαντζάκη  στις 14.00 

 Χρόνος για περιήγηση στις  16.30 

 Αναχώρηση στις 17.00 για το αεροδρόμιο του Ηρακλείου και άφιξη στις  17.30 

 Αναχώρηση της πτήσης ΟΑ 575 στις 19.15 

 Άφιξη στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης  στις 20.25 

 Αναχώρηση για Καβάλα στις  21.00 

 Άφιξη στην Καβάλα , στον κήπο της Δημαρχίας στις  23.30 

 
 
 

 

 
 

 


