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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 5ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Προορισμός: Εδιμβούργο 25 μαθητές, +  3 συνοδοί καθηγητές + 1 συνοδός του γραφείου  Αρ. Πρωτ. 99  

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΑΠΟ 8 – 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2016  

1ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ 
ΜΕ AEGEAN AIR LINES KAI EΑSY JET 

 

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΘΗΝΑ -  ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ- ΓΙΟΡΚ - -ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ 340ΚΜ  

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  νωρίς το πρωί επιβίβαση στο αεροπλάνο της aegean air και αναχώρηση 

για την Αθήνα στις 06΄35 Άφιξη στην Αθήνα στις 07΄25 Αναχώρηση της πτήσης 638 - Aegean air για το 

Μάντσεστερ. Άφιξη στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ στις 10΄45 τοπική ώρα.  Αποβίβαση, παραλαβή αποσκευών και 

αναχώρηση με το λεωφορείο για  περιήγηση στην πόλη  Μάντσεστερ και για γεύμα εξ΄ιδίων. Αναχώρηση για το 

Εδιμβούργο με ενδιάμεση στάση για σύντομη περιήγηση την Μεσαιωνική πόλη, το Γιορκ.  με τη μεγαλύτερη 

μεσαιωνική Εκκλησία στη Βόρεια Ευρώπη. Άφιξη αργά το απόγευμα στο Εδιμβούργο. Τακτοποίηση στο  ξενοδοχείο.  

Διανυκτέρευση.    . 

 

2η ημέρα: ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ    

Πρόγευμα. Ακολουθεί ξενάγηση στην πρωτεύουσα της Σκοτίας (από το 1437) που αποτέλεσε το σημαντικότερο 

κέντρο του «Σκοτσέζικου Διαφωτισμού» και γι΄αυτό απέκτησε το ζηλευτό προσωνύμιο «Αθήνα του Βορρά» . Το 

ιστορικό κέντρο της πόλης χωρίζεται σε δύο μέρη: Στο παλιό τμήμα με  τη μεσαιωνική  αρχιτεκτονική και στο 

οικοδομημένο  μεταξύ του 18ου και 19ου αι νέο γεωργιανό τμήμα, που διατηρεί αναλλοίωτη την παλιά αίγλη του 

Εδιμβούργου και περιλαμβάνεται από το 1995 στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco. 

Θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας από το φημισμένο κάστρο  Edinburgh Castle , που θεωρείται  το σημαντικότερο 

αξιοθέατο της πόλης και ένα από τα πιο αξιόλογα  κάστρα στην Γηραιά Αλβιώνα. Συνεχίζουμε  για να δούμε το 

Princes Street Gardens, το καταπράσινο  πάρκο  στους πρόποδες του κάστρου, με τα ενδιαφέροντα μνημεία όπως 

το Scott Monument αφιερωμένο στον μεγάλο Σκοτσέζο συγγραφέα  Sir Walter Scott, τον τεχνητό λόφο The Mound με 

τα   ονομαστά κτίρια όπως η .Εθνική Πινακοθήκη, η Τράπεζα της Σκωτίας κ.α τη γέφυρα του Γεωργίου Δ’ (George 

IV Bridge) όπου  πάνω της βρίσκεται το άγαλμα του θρυλικού σκύλου  Greyfriars Bobby που πέρασε την υπόλοιπη 

ζωή του δίπλα στον τάφο του αφεντικού του, όταν αυτός πέθανε, την εντυπωσιακή  North bridge που ενώνει την 

παλαιά με την νέα πόλη. Ολοκληρώνουμε την ξενάγησή μας με επίσκεψη στο National Museum of Scotland με τα 

σημαντικά   εκθέματα από τους Μεσαιωνικούς χρόνους, αιγυπτιακές συλλογές, αλλά και το σώμα της Dolly του 

πρώτου επιτυχημένου πειράματος της κλωνοποίησης. Στη μεσαιωνική πλατεία Grassmarket με εστιατόρια και 

μπαράκια, που θεωρείται  από τα πιο ζωντανά σημεία του Εδιμβούργου θα έχουμε χρόνο ελεύθερο για ξεκούραση και 

γεύμα εξ΄ιδίων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

3η ημέρα: ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ: Στα σκωτσέζικα Highlands και στη θρυλική  Nessie  495 χλμ 

Πρόγευμα. Ολοήμερη εκδρομή στη εντυπωσιακή και άγρια φύση των Χάιλαντς  (Highlands) με τα ηφαιστιογενή 

βραχώδη υψίπεδα και τα καταπράσινα λιβάδια . Καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδρομής στην εντυπωσιακή αυτή ορεινή 

φύση της Σκωτίας,  θα συναντήσουμε ρυάκια, λιβάδια γεμάτα αγελάδες και πρόβατα, διάσπαρτα κάστρα και πολλά 

αγροκτήματα. Θα περάσουμε μέσα από το θεαματικό φαράγγι του Glen Coe στο οποίο διαδραματίστηκε το  1692 η 

σφαγή της φατρίας Mac Donald και φιλοξενεί μια από τις υψηλότερες κορυφές στη Σκωτία (στάση για φωτογραφίες) , 

από το παραδοσιακό ψαροχώρι Φορτ Γουίλιαμ (Fort William) που βρίσκεται  στους πρόποδες του βουνού Ben Nevis 

(υψηλότερη βουνοκορφή της Σκωτίας) όπου θα έχουμε στάση για ξεκούραση. Συνεχίζουμε την διαδρομή μας 

ταξιδεύοντας παράλληλα με τις μαγευτικές λίμνες της Σκοτίας, το κανάλι της Καλυδωνίας και τη φημισμένη  λίμνη Λοχ 

Νες, τη μεγαλύτερη λίμνη γλυκού νερού στη Μεγάλη Βρετανία, που σύμφωνα με το θρύλο, στα νερά της  ζει το 

ομώνυμο τέρας (γνωστό και με το όνομα Nessie), με αναφορές που χρονολογούνται από τον 6ο αιώνα. Στάση σε ένα 

http://www.kolchida.com.gr/


μοναδικό σημείο της λίμνης για γεύμα εξ΄ιδίων, για να θαυμάσουμε τη  θέα στα ερείπια του δημοφιλούς κάστρου 

Urquhart με την πρώιμη μεσαιωνική οχύρωση που έπαιξε στρατηγικό ρόλο στους πολέμους για την σκωτσέζικη 

ανεξαρτησία, και εάν είμαστε τυχεροί ίσως.....αποθανατίσουμε και το θρυλικό τέρας Νέσι. Αναχώρηση με κατεύθυνση 

την πρωτεύουσα των Χάιλαντς το Ινβερνές. Χρόνος για περιήγηση. Κατόπιν παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής μας 

για το ξενοδοχείο μας  με ενδιάμεση στάση για βόλτα στο πανέμορφο χωριό Πιτ Λόχρυ με τα παραδοσιακά σπίτια και 

τη γραφική αγορά. Επιστροφή  στο ξενοδοχείο αργά το απόγευμα. 

 

4η ημέρα: ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ   

Πρόγευμα. Συνεχίζουμε την γνωριμία μας με το Εδιμβούργο. θα περπατήσουμε στο «Βασιλικό Μίλι» (Royal Mile), τον 

δημοφιλέστερο πεζόδρομο του Εδιμβούργου, που συνδέει το κέντρο της πόλης  με το παλάτι Holyroodhouse, τη 

χειμερινή κατοικία των βασιλιάδων του παρελθόντος - και επίσημη κατοικία της βασίλισσας στη Σκοτία σήμερα. Κατά 

τη διάρκεια του περιπάτου μας θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό St Giles (14ου αι)  που είναι ο σημαντικότερος ναός του 

Εδιμβούργου αφιερωμένος στον πολιούχο της πόλης ,  την  Heart of Midlothia, ένα σύμβολο δηλ. σε σχήμα καρδιάς 

που είναι τοποθετημένο στην επιφάνεια του δρόμου στο σημείο που κάποτε βρισκόταν το Old Tolbooth ( κέντρο της 

συλλογής φόρων), το εντυπωσιακό κτίριο του Δημαρχείου ,  το Μουσείο Παιχνιδιών ( Museum of Childhood) 

(επίσκεψη εσωτερικά), την επίσημη κατοικία της Βασιλικής Οικογένειας Holyrood Palace (το παλάτι είναι ανοιχτό για 

το κοινό ολόκληρο το χρόνο εκτός από όταν κατοικείται από την Βασιλική Οικογένεια), το σύμπλεγμα λόφων και 

λιμνών που απαρτίζουν το Holyrood park. που από το ψηλότερο σημείο του (200μ.) Arthur’s Seat θα θαυμάσουμε 

την  καταπληκτική θέα σε ολόκληρη την πόλη.  Αφού ξεκουραστούμε θα μεταβούμε στον λόφο Calton Hill με τα 

πολλά μνημεία όπως  το Scottish National Monument, τον ημιτελή δηλαδή  ναό  με 12 κολώνες που είναι  πιστό 

αντίγραφο του Παρθενώνα, το City Observatory που είναι το πρώην Αστεροσκοπείο της πόλης, το Μνημείο του 

Ναύαρχου Νέλσωνα με την  Time Ball, μία μπάλα που ανυψωνόταν και έπεφτε ακριβώς στις 1μμ προκειμένου να 

ενημερώνονται τα πληρώματα των καραβιών στο Leith για την ώρα. Χρόνος ελεύθερος για ψώνια στην οδό Princess 
Street, τον κεντρικότερο εμπορικό δρόμο της πόλης. Το βράδυ σας προτείνουμε  να συμμετέχετε σε μία 

σκοτσέζικη βραδιά με γκάιντες, παραδοσιακούς χορούς και ενδυμασίες όπως  τα περίφημα KILT ( η γνωστή Σκοτσέζικη 

φούστα) . Διανυκτέρευση 

 
5η ημέρα: ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ  

Πρόγευμα. Πρωινό ελεύθερο για την προετοιμασία της επιστροφής. Ώρα 11.00 μεταφορά στο αεροδρόμιο του 

Εδιμβούργου. Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και απευθείας πτήση με την  EASYJET 6937 και στις 14΄10 για το 
Ηράκλειο . Άφιξη στο Ηράκλειο στις 20΄40 . Τέλος της εκδρομής  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ME EASY JET 

1η ημέρα: 12/4 ΠΤΗΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ  ( ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ )   

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  Αεροπλάνο της  EASYJET 6938 και στις 22΄35  απευθείας πτήση για το 

Εδιμβούργο Άφιξη 13/4 01΄10 τοπική  ώρα στο αεροδρόμιο το Εδιμβούργο. Αποβίβαση, παραλαβή αποσκευών και 

μεταφορά με λεωφορείο στο ξενοδοχείο.  Τακτοποίηση στα δωμάτια. Διανυκτέρευση.    . 

 

2η ημέρα: ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ    

Πρόγευμα. Ακολουθεί ξενάγηση στην πρωτεύουσα της Σκοτίας (από το 1437) που αποτέλεσε το σημαντικότερο 

κέντρο του «Σκοτσέζικου Διαφωτισμού» και γι΄αυτό απέκτησε το ζηλευτό προσωνύμιο «Αθήνα του Βορρά» . Το 

ιστορικό κέντρο της πόλης χωρίζεται σε δύο μέρη: Στο παλιό τμήμα με  τη μεσαιωνική  αρχιτεκτονική και στο 

οικοδομημένο  μεταξύ του 18ου και 19ου αι νέο γεωργιανό τμήμα, που διατηρεί αναλλοίωτη την παλιά αίγλη του 

Εδιμβούργου και περιλαμβάνεται από το 1995 στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Unesco. 

Θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας από το φημισμένο κάστρο  Edinburgh Castle , που θεωρείται  το σημαντικότερο 

αξιοθέατο της πόλης και ένα από τα πιο αξιόλογα  κάστρα στην Γηραιά Αλβιώνα. Συνεχίζουμε  για να δούμε το 

Princes Street Gardens, το καταπράσινο  πάρκο  στους πρόποδες του κάστρου, με τα ενδιαφέροντα μνημεία όπως 

το Scott Monument αφιερωμένο στον μεγάλο Σκοτσέζο συγγραφέα  Sir Walter Scott, τον τεχνητό λόφο The Mound με 

τα   ονομαστά κτίρια όπως η .Εθνική Πινακοθήκη, η Τράπεζα της Σκωτίας κ.α τη γέφυρα του Γεωργίου Δ’ (George 

IV Bridge) όπου  πάνω της βρίσκεται το άγαλμα του θρυλικού σκύλου  Greyfriars Bobby που πέρασε την υπόλοιπη 

ζωή του δίπλα στον τάφο του αφεντικού του, όταν αυτός πέθανε, την εντυπωσιακή  North bridge που ενώνει την 

παλαιά με την νέα πόλη. Ολοκληρώνουμε την ξενάγησή μας με επίσκεψη στο National Museum of Scotland με τα 

σημαντικά   εκθέματα από τους Μεσαιωνικούς χρόνους, αιγυπτιακές συλλογές, αλλά και το σώμα της Dolly του 

πρώτου επιτυχημένου πειράματος της κλωνοποίησης. Στη μεσαιωνική πλατεία Grassmarket με εστιατόρια και 

μπαράκια, που θεωρείται  από τα πιο ζωντανά σημεία του Εδιμβούργου θα έχουμε χρόνο ελεύθερο για ξεκούραση και 

γεύμα εξ΄ιδίων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

3η ημέρα: ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ: Στα σκωτσέζικα Highlands και στη θρυλική  Nessie  495 χλμ 

Πρόγευμα. Ολοήμερη εκδρομή στη εντυπωσιακή και άγρια φύση των Χάιλαντς  (Highlands) με τα ηφαιστιογενή 

βραχώδη υψίπεδα και τα καταπράσινα λιβάδια . Καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδρομής στην εντυπωσιακή αυτή ορεινή 

φύση της Σκωτίας,  θα συναντήσουμε ρυάκια, λιβάδια γεμάτα αγελάδες και πρόβατα, διάσπαρτα κάστρα και πολλά 

αγροκτήματα. Θα περάσουμε μέσα από το θεαματικό φαράγγι του Glen Coe στο οποίο διαδραματίστηκε το  1692 η 

σφαγή της φατρίας Mac Donald και φιλοξενεί μια από τις υψηλότερες κορυφές στη Σκωτία (στάση για φωτογραφίες) , 

από το παραδοσιακό ψαροχώρι Φορτ Γουίλιαμ (Fort William) που βρίσκεται  στους πρόποδες του βουνού Ben Nevis 

(υψηλότερη βουνοκορφή της Σκωτίας) όπου θα έχουμε στάση για ξεκούραση. Συνεχίζουμε την διαδρομή μας 

ταξιδεύοντας παράλληλα με τις μαγευτικές λίμνες της Σκοτίας, το κανάλι της Καλυδωνίας και τη φημισμένη  λίμνη Λοχ 

Νες, τη μεγαλύτερη λίμνη γλυκού νερού στη Μεγάλη Βρετανία, που σύμφωνα με το θρύλο, στα νερά της  ζει το 

ομώνυμο τέρας (γνωστό και με το όνομα Nessie), με αναφορές που χρονολογούνται από τον 6ο αιώνα. Στάση σε ένα 

μοναδικό σημείο της λίμνης για γεύμα εξ΄ιδίων, για να θαυμάσουμε τη  θέα στα ερείπια του δημοφιλούς κάστρου 

Urquhart με την πρώιμη μεσαιωνική οχύρωση που έπαιξε στρατηγικό ρόλο στους πολέμους για την σκωτσέζικη 

ανεξαρτησία, και εάν είμαστε τυχεροί ίσως.....αποθανατίσουμε και το θρυλικό τέρας Νέσι. Αναχώρηση με κατεύθυνση 

την πρωτεύουσα των Χάιλαντς το Ινβερνές. Χρόνος για περιήγηση. Κατόπιν παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής μας 

για το ξενοδοχείο μας  με ενδιάμεση στάση για βόλτα στο πανέμορφο χωριό Πιτ Λόχρυ με τα παραδοσιακά σπίτια και 

τη γραφική αγορά. Επιστροφή  στο ξενοδοχείο αργά το απόγευμα. 

 

4η ημέρα: ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ   

Πρόγευμα. Συνεχίζουμε την γνωριμία μας με το Εδιμβούργο. θα περπατήσουμε στο «Βασιλικό Μίλι» (Royal Mile), τον 

δημοφιλέστερο πεζόδρομο του Εδιμβούργου, που συνδέει το κέντρο της πόλης  με το παλάτι Holyroodhouse, τη 

χειμερινή κατοικία των βασιλιάδων του παρελθόντος - και επίσημη κατοικία της βασίλισσας στη Σκοτία σήμερα. Κατά 

τη διάρκεια του περιπάτου μας θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό St Giles (14ου αι)  που είναι ο σημαντικότερος ναός του 

Εδιμβούργου αφιερωμένος στον πολιούχο της πόλης ,  την  Heart of Midlothia, ένα σύμβολο δηλ. σε σχήμα καρδιάς 

που είναι τοποθετημένο στην επιφάνεια του δρόμου στο σημείο που κάποτε βρισκόταν το Old Tolbooth ( κέντρο της 

συλλογής φόρων), το εντυπωσιακό κτίριο του Δημαρχείου ,  το Μουσείο Παιχνιδιών ( Museum of Childhood) 

(επίσκεψη εσωτερικά), την επίσημη κατοικία της Βασιλικής Οικογένειας Holyrood Palace (το παλάτι είναι ανοιχτό για 

το κοινό ολόκληρο το χρόνο εκτός από όταν κατοικείται από την Βασιλική Οικογένεια), το σύμπλεγμα λόφων και 



λιμνών που απαρτίζουν το Holyrood park. που από το ψηλότερο σημείο του (200μ.) Arthur’s Seat θα θαυμάσουμε 

την  καταπληκτική θέα σε ολόκληρη την πόλη.  Αφού ξεκουραστούμε θα μεταβούμε στον λόφο Calton Hill με τα 

πολλά μνημεία όπως  το Scottish National Monument, τον ημιτελή δηλαδή  ναό  με 12 κολώνες που είναι  πιστό 

αντίγραφο του Παρθενώνα, το City Observatory που είναι το πρώην Αστεροσκοπείο της πόλης, το Μνημείο του 

Ναύαρχου Νέλσωνα με την  Time Ball, μία μπάλα που ανυψωνόταν και έπεφτε ακριβώς στις 1μμ προκειμένου να 

ενημερώνονται τα πληρώματα των καραβιών στο Leith για την ώρα. Χρόνος ελεύθερος για ψώνια στην οδό Princess 
Street, τον κεντρικότερο εμπορικό δρόμο της πόλης. Το βράδυ σας προτείνουμε  να συμμετέχετε σε μία 

σκοτσέζικη βραδιά με γκάιντες, παραδοσιακούς χορούς και ενδυμασίες όπως  τα περίφημα KILT ( η γνωστή Σκοτσέζικη 

φούστα) . Διανυκτέρευση 

 

5η ημέρα: ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ  

Πρόγευμα. Πρωινό ελεύθερο για την προετοιμασία της επιστροφής. Ώρα 11.00 μεταφορά στο αεροδρόμιο του 

Εδιμβούργου. Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και απευθείας πτήση με την  EASYJET 6937 και στις 14΄10 για το 

Ηράκλειο . Άφιξη στο Ηράκλειο στις 20΄40 . Τέλος της εκδρομής  

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 
-Το παραπάνω πρόγραμμα της εκδρομής είναι ενδεικτικό και μπορεί να διαμορφωθεί ή να 
αλλάξει σύμφωνα με τις επιθυμίες των μαθητών και των συνοδών καθηγητών τους  
- Η ημερομηνία αναχώρησης της εκδρομής είναι ενδεικτική και μπορεί να αλλάξει από το 
σχολείο.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
 Αεροπορικά εισιτήρια Ηράκλειο - Αθήνα - Μάντσεστερ με την AEGEAN AIRLINES και Εδιμβούργο - Ηράκλειο    

με απευθείας πτήση με την EASY JET όπως αναγράφεται στο πρόγραμμα 1. 

ή αεροπορικά εισιτήρια απευθείας πτήσεων Ηράκλειο - Εδιμβούργο - Ηράκλειο με την EASY JET όπως  

αναγράφεται στο πρόγραμμα 2. Για όλες τις πτήσεις μεταφορά χωρίς επιβάρυνση  μιας αποσκευής 20 kg  και  μία 

χειραποσκευή μικρών διαστάσεων ανά άτομο 

 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων  

 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο στο Εδιμβούργο, σε δίκλινα δωμάτια για τους μαθητές και μονόκλινα για τους 

συνοδούς καθηγητές 

 Πρόγευμα - μπουφέ στο ξενοδοχείο 

 Έμπειρος συνοδός του  πρακτορείου μας 

 Τουριστικό λεωφορείο για τις μετακινήσεις  των μαθητών και των συνοδών καθηγητών τους που θα πληρεί όλες 

τις προδιαγραφές ασφαλούς μετακίνησης μαθητών και θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που προβλέπονται 

στην κείμενη Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και νόμιμη τήρηση του ωραρίου των οδηγών λεωφορείου   

 Νόμιμος Ελληνόφωνος ή Αγγλόφωνος ξεναγός στα κυριότερα αξιοθέατα της πόλης του Εδιμβούργου 

 Ολοήμερη εκδρομή (3η ημέρα)  στα σκοτσέζικα  Highlands με ξεναγό (55€). 

 Επιστροφή του ποσού συμμετοχής στην εκδρομή μαθητή, σε περίπτωση που για αποδεδειγμένους λόγους 

ανωτέρας βίας ή ασθένειας  ματαιωθεί η συμμετοχή του. 

 Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και πρόσθετη  προαιρετική ασφάλιση 

για περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας μαθητή ή συνοδού καθηγητή. 

 Την αποδοχή από το πρακτορείο ποινικής ρήτρας σε περίπτωση αθέτησης των όρων του συμβολαίου από τη 

μεριά του (εγγυητική επιστολή με ποσό που θα καθορίσει το σχολείο ή παρακράτηση ποσού).  

 Την αντιμετώπιση της περίπτωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή στις προβλεπόμενες ημερομηνίες 

λόγω ανωτέρας βίας (κακοκαιρία, έκτακτες πολιτικές εξελίξεις κ.τ.λ.)  

 Αποδοχή  όλων των προϋποθέσεων  της προκήρυξής  σας. 

 Τρεις Καθηγητές δωρεάν  

 Φαρμακευτική και Ιατρική υποστήριξη καθ΄ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 

 Ενημερωτικά έντυπα και χάρτης εκδρομής. 

 Φ.Π.Α. 

 Είσοδοι στο National Museum of Scotland και στο Museum of Childhood. 
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Γραφείο Γενικού Τουρισμού  

Kolchida Travel   
 Έβανς 40   ( Μικρή Έβανς) Ηράκλειο Κρήτη Τ.Κ. 71201  

Τηλ: 2810280077 2810289920  
Fax: 2810289920  

www.kolchida.com.gr  info@kolchida.com.gr 
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 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 25  Μαθητές. 3 Καθηγητές  1 ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ  Αρ. Πρωτ. 99   

 
                   
1. ΜΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ EASY JET ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ  
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

 

Hotel Holiday inn City West Hotel 3 ***sup      741 €  
107 Queensferry Road - Edinburgh  
www.hiedinburghcitywesthotel.co.uk 

 

4 νύκτες: ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ : 741 € .  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 741€  Χ 25  = 18 525 €  
 

 
 
 
 
 
 
               

2. ME ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ AEGEANAIR  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΜΑΝΤΖΕΣΤΕΡ  +  EASY JET  
ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

Hotel Holiday inn City West Hotel 3 ***sup    για 4 νύκτες  1050 €,   

107 Queensferry Road - Edinburgh  
www.hiedinburghcitywesthotel.co.uk 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ : 1050 €  
  
 
 
 
 

http://www.kolchida.com.gr/

