
 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 

 
1η ΗΜΕΡΑ : 

Συγκέντρωση στο χώρο (18:30 )του σχολείου και αναχώρηση για το λιμάνι του 
Πειραιά. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση και εν πλω διανυκτέρευση με 
προορισμό το Ηράκλειο. 

  

2η ΗΜΕΡΑ : 

Άφιξη νωρίς το πρωί στo Ηράκλειο (07:30)  και ξεκινάμε για μία πρώτη 
γνωριμία με την πόλη του Ηρακλείου. Μεταξύ άλλων θα επισκεφθούμε το 
ενυδρείο, ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον σύγχρονα ενυδρεία της Ευρώπης. 
Μαζί με τα κτιριακά συγκροτήματα των ερευνητικών ινστιτούτων του ΕΛΚΕΘΕ 
στην Κρήτη απαρτίζει το θαλασσόκοσμο, το μεγαλύτερο κέντρο θαλάσσιας 
επιστήμης και ανάδειξης του μεσογειακού θαλάσσιου κόσμου στην Μεσόγειο. 
Στη συνέχεια ακολουθεί επίσκεψη στα Μινωικά Ανάκτορα της Κνωσσού, όπου 
και θα ξεναγηθούμε. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα (προαιρετικά) στο κέντρο της 
πόλης. Νωρίς το απόγευμα (15:00), αναχώρηση για τα Χανιά. Άφιξη στο 
ξενοδοχείο μας (17:20), τακτοποίηση στα δωμάτια, δείπνο,το βράδυ πραιρετική 
ομαδική έξοδος , διανυκτέρευση . 

  

3η ΗΜΕΡΑ 

Πρόγευμα και αναχώρηση για την επίσκεψή μας στο κέντρο των Χανίων, όπου 
θα γνωρίσουμε  το τζαμί των Γενιτσάρων, τη Βενετσιάνικη Εκκλησία τον 
Προμαχώνα San Salvadore και την Εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου.  Θα 
επισκεφθούμε ακόμη το Ναυτικό Μουσείο, το οποίο βρίσκεται στην είσοδο του 
φρουρίου Φίρκα, όπου στους χώρους του με τα πλούσια και σημαντικά 
εκθέματα διαφυλάσσονται οι ναυτικές παραδόσεις της Κρήτης. Ακολούθως 
συνεχίζουμε ανατολικά των Χανίων, στη χερσόνησο γνωστή με το όνομα 
Ακρωτήρι, όπου βρίσκονται οι τάφοι των Βενιζέλων και θα επισκεφθούμε το 
χωριό Μουρνιές, όπου βρίσκεται το σπίτι του Ελ.Βενιζέλου. Το μεσημέρι χρόνος 
ελεύθερος για φαγητό στο γραφικό Βενετσιάνικο λιμάνι  . Αργά το απόγευμα 
επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Το βράδυ πραιρετική ομαδική έξοδος , 
διανυκτέρευση . 

  

  

  

 



 

 

 

 

4η ΗΜΕΡΑ 

Πρόγευμα και αναχώρηση για την μονή Αρκαδίου. Το Αρκάδι αποτελεί σίγουρα 
το ιστορικότερο μοναστήρι της Κρήτης, το οποίο έμελλε να γίνει το ιερότερο 
σύμβολο των Αγώνων των Κρητικών για την Ελευθερία, καθώς εδώ έγινε το 
τραγικό ολοκαύτωμα του 1866 που άνοιξε τον δρόμο για την απελευθέρωση 
του νησιού το 1898. Μάλιστα, η UNESCO έχει χαρακτηρίσει το Αρκάδι ως 
Ευρωπαϊκό Μνημείο Ελευθερίας. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στην παλιά πόλη 
του Ρεθύμνου όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για καφέ και βόλτα. Το To 
μεσημέρι καταλήγουμε στο γραφικό χωριό της Αργυρούπολης, όπου θα έχουμε 
γεύμα προαιρετικά σε παραδοσιακή ταβέρνα του καταπράσινου οικισμού. Το 
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Το βράδυ πραιρετική ομαδική 
έξοδος , διανυκτέρευση . 

  

 

5η ΗΜΕΡΑ 

Μετά το πρωινό, αναχώρηση για προαιρετική επίσκεψη στο βοτανικό πάρκο 
Κρήτης είναι το μοναδικό πάρκο –κήπος στην Ευρώπη που φιλοξενεί 
φρουτόδεντρα και βότανα ,και επίσης είναι το μοναδικό στον κόσμο με την 
μεγαλύτερη βιοποικιλότητα, υπάρχουν πάνω από 150 διαφορετικά είδη 
φρουτόδεντρων από όλο το κόσμο με εκατοντάδες ποικιλίες αυτών , δεκάδες 
διαφορετικά βότανα –μπαχαρικά και φαρμακευτικά φυτά και επίσης 
εκατοντάδες διαφορετικά καλλωπιστικά φυτά. Στη συνέχεια αναχωρούμε για 
το ξακουστό φαράγγι της Σαμαριάς. Στη διαδρομή συναντάμε τα 
Πορτοκαλοχώρια και το χωριό Λάκκοι. Άφιξη στο οροπέδιο του Ομαλού, όπου 
βρίσκεται η είσοδος του φαραγγιού της Σαμαριάς του διασημότερου 
πεζοπορικού φαραγγιού της Ευρώπης  Το μεσημέρι  χρόνος για φαγητό σε 
επιλεγμένο εστιατόριο. Αργά το απόγευμα, θα αναχωρήσουμε προς το κέντρο 
των Χανίων, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για μία τελευταία βόλτα και ψώνια. 
Συγκέντρωση το βραδάκι (22:00) και αναχώρηση για το λιμάνι της Σούδας. 
Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση και απόπλους για Πειραιά. 

  

6η ΗΜΕΡΑ 

Άφιξη νωρίς το πρωί(06:45) στο λιμάνι του Πειραιά και αναχώρηση για το 
σχολείο. 

 

 


