
ΕΚΔΡΟΜΗ  ΤΗΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΣΤΟ ΒΟΛΟ  

Σάββατο 25/4/15. Συγκέντρωση στη Θεομήτορος, μπροστά στο γήπεδο του Αγίου 
Δημητρίου στις 7.00 πμ. Αναχώρηση για το Βόλο με ενδιάμεσες στάσεις για 
ξεκούραση. Άφιξη νωρίς το μεσημέρι, επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο με τον 
νεολιθικό οικισμό  του Σέσκλου (Αρχαία Ιωλκός), και το  Αρχαιολογικό 
μουσείο της πόλης. Επίσκεψη επίσης στο Σιδηροδρομικό μουσείο που 
στεγάζεται στο σιδηροδρομικό σταθμό, έργο του πατέρα Ντε Κίρικο. Στη 
συνέχεια ελεύθερος χρόνος για περίπατο στην παραλία του Βόλου. Αναχώρηση 
για την Πορταριά.  Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια, δείπνο. 
Προαιρετικά για το βράδυ βόλτα στην παραλία ή βραδινή διασκέδαση. 

Κυριακή 26/4/15.  Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το γύρο του Πηλίου. 
Άφιξη στη Μακρινίτσα. Βόλτα στην πλατεία με τις κρήνες του 1809, επίσκεψη 
στην εκκλησία του Αϊ Γιάννη του Προδρόμου με τα σπουδαία λιθανάγλυφα 
και στο Λαογραφικό Μουσείο Τοπάλη. Συνεχίζουμε από το νότο του Πηλίου 
για τις Μηλιές όπου θα επισκεφτούμε τον πανέμορφο σταθμό που καταλήγει το 
τρενάκι του  Πηλίου, ο Μουτζούρης. Θα δούμε επίσης τη γέφυρα που είχε 
κατασκευάσει ο Ντε Κίρικο. Ελεύθερος χρόνος στην πλατεία του χωριού. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο, ξεκούραση και φαγητό. Προαιρετικά για το βράδυ 
βόλτα στην παραλία ή βραδινή διασκέδαση κατά την κρίση των συνοδών 
καθηγητών. 

Δευτέρα 27/4/15. Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Βόλο. Επίσκεψη 
στην Ανακασιά στο μουσείο του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου καθώς και στο 
Μουσείο πλινθοκεραμοποιΐας, στο παλαιό εργοστάσιο  Τσαλαπάτα. Βόλτα στο 
πάρκο του Άναυρου. Στη έξοδο από την πόλη θα δούμε στην περιοχή της 
Αγχιάλου την παλαιοχριστιανική πόλη Φθιώτιδες Θήβες. Επιστροφή στην 
Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη στην Αθήνα περίπου στις 9μμ.  

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η συνεργασία όλων – συνοδών καθηγητών, μαθητών, γονέων – είναι 
απαραίτητη για να υλοποιηθεί με επιτυχία η εκδρομή. Προς την κατεύθυνση 
αυτή οφείλουμε να τονίσουμε ότι:  

1. Οι μαθητές και οι μαθήτριες είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν 
απαρέγκλιτα το πρόγραμμα και τις οδηγίες των συνοδών εκπαιδευτικών. 
Απομάκρυνση από την υπόλοιπη ομάδα επιτρέπεται μόνον μετά από 
άδεια του αρχηγού της εκδρομής.  



2. Οφείλουν όλοι να έχουν κόσμια συμπεριφορά και να μην ενοχλούν 
όπου κι αν βρίσκονται. Να θυμούνται ότι εκπροσωπούν το σχολείο τους 
και να προσπαθούν να αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.  

3. Οφείλουν να σέβονται τους χώρους που θα κινηθούν. Η όποια φθορά σε 
ξένη περιουσία (π.χ. ξενοδοχείο, πούλμαν) ελέγχεται πειθαρχικά και η 
δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει αποκλειστικά τον κηδεμόνα του. 
Καλό είναι λοιπόν να ελέγξουμε προκαταβολικά τους χώρους για τυχόν 
προϋπάρχουσες ζημιές, ώστε να μην επιβαρυνθούμε κάτι που δεν 
κάναμε! 

4. Αν κάποιος δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα οι συνοδοί καθηγητές 
έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν την επιστροφή του στην Αθήνα με 
έξοδα της οικογένειάς του.  

5. Το πρόγραμμα της εκδρομής μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις 
επικρατούσες συνθήκες και κατά την κρίση των συνοδών καθηγητών.  

6. Απαγορεύεται αυστηρά η αγορά και κατανάλωση αλκοόλ. 

7. Τα παιδιά θα χρειαστούν χρήματα για τα μεσημεριανά γεύματα (θα 
μπορούν να φάνε είτε σε κάποιο μαγαζί με γρήγορο φαγητό στην πόλη 
του Βόλου είτε σε ταβέρνα που θα επιλεγεί από τους συνοδούς 
καθηγητές). Επίσης για τις πιθανές εξόδους. 

 

Καλή Διασκέδαση!!! 

 

Αρχηγός της εκδρομής: Τσάτση Αγγελική (τηλ. 6948030817) 

Συνοδοί καθηγητές: Λαγκαδιανού Ματιάννα, Γιατρά Αλίκη, Ντάρα 
Μαριάνθη, Βλαχογεωργάκης Δημήτρης. 

Portaria Hotel & Spa τηλ:24280 900000 

Ταξιδιωτικό πρακτορείο: IQ Holidays (210 3232888) 

 Γεν. Διευθυντής:  Μ. Μινόπουλος (6936123001) 

Συνοδός πρακτορείου: Γ. Τζερνιάς (6983735380) 

 



Η τιμή των 130€ περιλαμβάνει: 

• Μετακίνηση με τελευταίας τεχνολογίας πούλμαν, ελεγμένα 
μηχανολογικά. 

• Διαμονή στο ξενοδοχείο Portaria Hotel & Spa στην Πορταριά του 
Πηλίου. 

• Δύο πρωινά και δύο δείπνα σε πλούσιο μπουφέ στο ξενοδοχείο. 

• Συνεργαζόμενος γιατρός του ξενοδοχείου στη διάθεση του 
σχολείου. 

• Αρχηγός – συνοδός του πρακτορείου καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εκδρομής. 

• Ιατροφαρμακευτική ασφαλιστική κάλυψη με την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ και Ασφάλεια Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης. 

• Προσφορά του πρακτορείου για όλους τους συμμετέχοντες της 
εκδρομής: τρεις δωρεάν διανυκτερεύσεις στη Σαντορίνη (σε 
ξενοδοχείο 2 ή 3 αστέρων) ή στο Ναύπλιο (σε ξενοδοχείο 4 
αστέρων) για τους μήνες Μάιο-Ιούνιο και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 
2015. Η παραπάνω προσφορά αφορά δύο άτομα για κάθε μαθητή, 
δεν είναι υποχρεωτική και μπορεί να μεταβιβαστεί σε συγγενικό 
πρόσωπο. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά επικοινωνείτε με 
το πρακτορείο στα τηλέφωνα που αναγράφονται παραπάνω.  


