
3ο ΓΕΛ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ  ΑΠΟ 04-12-2022 ΕΩΣ 09-12-2022 

 
1η Ημέρα  04-12-2022 
Συγκέντρωση το απόγευμα στο σχολείο στις 18:45μ.μ και αναχώρηση με λεωφορείο για το 
λιμάνι του Πειραιά. Επιβίβαση στο πλοίο στις 20:00μ.μ, τακτοποίηση και εν πλώ 
διανυκτέρευση με προορισμό το Ηράκλειο. Αναχώρηση του πλοίου Φαιστός Παλλάς στις 
21:00μ.μ 
 
2η Ημέρα 05-12-2022 
Άφιξη 07:00 π.μ. στο Ηράκλειο. Ακολουθεί επίσκεψη στα Μινωικά Ανάκτορα της Κνωσού, 
όπου θα ξεναγηθούμε, καθώς και στο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης. Προαιρετικά 
μπορούμε να 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 στη Μεσόγειο. Στις 14:00μ.μ 
ελεύθερος χρόνος για γεύμα στο κέντρο της πόλης. Νωρίς το απόγευμα στις 15:00μ.μ 
αναχώρηση για τα Χανιά. Μεταφορά στο ξενοδοχείο στις 18:00μ.μ και τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Δείπνο στις 20:00μ.μ. Διανυκτέρευση. 
 
3η Ημέρα 06-12-2022 
Μετά το πρωινό στις 10:00π.μ. ξεκινάμε για το Φαράγγι της Σαμαριάς. Άφιξη στον Ομαλό 
εκεί όπου βρίσκεται η είσοδος και περιήγηση κατά μήκος του Φαραγγιού. Συνεχίζουμε στις 
14:30μ.μ. για Θέρισο, όπου βρίσκεται στους πρόποδες των Λευκών Ορέων, ιστορικό 
χωριό του δήμου Χανίων που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στα διάφορα επαναστατικά 
κινήματα της Κρήτης του 19ου αιώνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο στις 18:30μ.μ. Δείπνο 
στις 20:00μ.μ. Διανυκτέρευση. 
 
4η Ημέρα 07-12-2022 
Πρωινό και αναχώρηση στις 10:00 π.μ. για το Ρέθυμνο και επίσκεψη στη Μονή Αρκαδίου. 
Θα γνωρίσουμε τη Λότζα (λέσχη) κτισμένη τον 16ο αιώνα και τη Μεγάλη Πόρτα, μια από 
τις πύλες που απέμειναν από την ενετική οχύρωση του 1540-1570. Ελεύθερος χρόνος στο 
Ρέθυμνο για μεσημεριανό φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο στις 18:00μ.μ. Δείπνο στις 
20:00μ.μ. Διανυκτέρευση. 
 
5η Ημέρα 08-12-2022 
Μετά το πρωινό στις 10:00μ.μ ξεκινάμε για τη γνωριμία με την πόλη των Χανίων, όπου θα 
γνωρίσουμε το τζαμί των Γενιτσάρων, την Βενετσιάνικη Εκκλησία του Προμαχώνα San 
Salvadore και την εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου. Στην συνέχεια στις 12:30μ.μ. επίσκεψη 
στους τάφους των Βενιζέλων. Επιστροφή στα Χανιά στις 15:00 μ.μ. το απόγευμα και 
ελεύθερη περιήγηση στην όμορφη πόλη για την τελευταία μας βόλτα. 
Αργά το βράδυ στις 20:00μ.μ. θα μεταφερθούμε στο λιμάνι της Σούδας. Αναχώρηση στις 
21:00μ.μ. με το ΕΛΙΡΟΣ της ΑΝΕΚ και εν πλώ διανυκτέρευση. 
 
6η Ημέρα 09-12-2022 
Άφιξη νωρίς το πρωί στις 06:30π.μ. στο λιμάνι του Πειραιά. Επιβίβαση στο λεωφορείο και 
μεταφορά στο χώρο του σχολείου στις 08:30π.μ. 
 
 


