
Πρότυπη Παιδική Κατασκήνωση Κρήτης

Πρόταση για

σχολική εκδρομή



Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι

Η διαδρομή μου στο χώρο της εκπαίδευσης για παραπάνω από τριάντα χρόνια και η αγά-

πη μου για τα παιδιά με οδήγησαν μετά από πολλά χρόνια αναζήτησης να δημιουργήσω 

έναν χώρο που θα δινόταν η δυνατότητα στα παιδιά να εκφραστούν, να δημιουργήσουν, 

να παίξουν, να κινηθούν και γενικά να προσεγγίσουν ένα διαφορετικό τρόπο ζωής από 

αυτό του διαμερίσματος και της καθιστικής ζωής. Αποτέλεσμα αυτού του προβληματι-

σμού που φαντάζομαι ότι και εσάς απασχολεί ήταν η δημιουργία της παιδικής κατασκή-

νωσης. «Η χώρα των Λωτοφάγων», ενός μοναδικού πρωτοποριακού χώρου που θα εν-

σάρκωνε το όνειρο μου και θα ικανοποιούσε τις ανάγκες που σας περιέγραψα πιο πάνω.

Η πορεία μας αυτά τα χρόνια που λειτουργούμε καταδεικνύει την επιτυχία μας και κα-

ταφέραμε «Η χώρα των Λωτοφάγων» να γίνει συνώνυμο της παιδικής αναψυχής και 

δημιουργίας. Στην προσπάθειά μας να δώσουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά 

την ευκαιρία να απολαύσουν αυτόν τον χώρο, έχουμε ανοίξει την κατασκήνωση σε όλα 

τα νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία και γυμνάσια και φιλοξενούμε την εκδρομή τους με 

πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα πρέπει να τονίσω ότι η πρόταση μας δεν περιορίζεται απλά σε 

μια παραχώρηση του χώρου μας αλλά στην οργάνωση μιας πραγματικά δημιουργικής και 

ψυχαγωγικής ημέρας των παιδιών. Στις παρακάτω σελίδες του φυλλαδίου θα βρείτε τις 

λεπτομέρειες της πρότασης μας για την πραγματοποίηση της εκδρομής στην κατασκήνω-

σή μας.

Με την ελπίδα και την προσμονή της συνάντησής μας σας απευθύνω τους εγκάρδιους 

συναδελφικούς χαιρετισμούς, μου. Κυριακάκης Ηρακλής

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής



Όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουμε προβληματι-
στεί για την αναζήτηση και την επιλογή ενός 
χώρου που θα εκπληρώνει βασικές προϋπο-
θέσεις για την πραγματοποίηση της εκδρομής 
του σχολείου. Ένας τέτοιος χώρος θα πρέπει 
να είναι ασφαλής και μελετημένος για την 
διαβίωση των παιδιών και να διαθέτει όλες 
τις εγκαταστάσεις για την δημιουργική απα-
σχόληση και φιλοξενία παιδιών όπως χώρους 
αναψυχής, σίτισης, υγιεινής και φυσικά προ-
σβασιμότητας. Παράλληλα πρέπει να δίνει την 
δυνατότητα στα παιδιά να έρθουν πιο κοντά 
στην φύση, να γνωρίσουν την χλωρίδα και την 
πανίδα της Κρήτης, να τα ευαισθητοποιήσει σε 
θέματα πουν έχουν να κάνουν με την οικολο-
γία και αειφόρο ανάπτυξη και να τα βοηθήσει 
να συνδέσουν το παρόν με την παράδοση της 
περιοχής μας. Ο χώρος μας συγκεντρώνει 
όλες αυτές τις προϋποθέσεις σε ένα χώρο με 
απαράμιλλη θέα στην πάνω Χερσόνησο.
Μέσα σε καταπράσινο φυσικό περιβάλλον 
και σε μια έκταση 150 στρεμμάτων εκτείνε-
ται η κατασκήνωση μας κατασκευασμένη και 
μελετημένη ειδικά για την φιλοξενία παιδιών 
πληρώντας τα πιο αυστηρά στάνταρτς που 
καταδεικνύονται και από διαδικασία πιστοποί-
ησης (ISO2001 & HACCP) και ικανοποιώντας 
όλες τις ανάγκες των παιδιών.



Τοιχος Αναρρίχησης

Γήπεδα Μπάσκετ

Γήπεδα Ποδοσφαίρου

Γήπεδα Beach Volley

Τέννις

Υπαίθριο Σκάκι



Τέννις

Υπαίθριο Σκάκι

Ψυχαγωγικά Παιχνίδια

Ομαδικές Δραστηριότητες

Τραπέζια Πίνκ Πόνκ

Ψυχαγωγικά Παιχνίδια

Η κατασκήνωση διαθέτει τις κατάλληλες πιστοποιημένες αθλητικές εγκαταστάσεις 
από την ΕΒΕΤΑΜ και τον απαραίτητο εξοπλισμό για να παίξουν και να αθληθούν οι 
μαθητές αλλά και για να γνωρίσουν διάφορες αθλητικές δραστηριότητες.



Τα παιδιά θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σ ένα πρόγραμ-
μα παράλληλων δραστηριοτήτων αναψυχής και ψυχαγωγίας με την 
καθοδήγηση και την επίβλεψη στελεχών.

• 2 γήπεδα μπάσκετ
• 1 γήπεδο Tennis
• 2 πισίνες
• 2 γήπεδα Beach Volley
• 4 γήπεδα ποδοσφαίρου
• 1 γήπεδο Αμμοποδο/ρισης
• 2 Αγωνιστικά τραμπολίνο
• Τοξοβολία

• 4 Τραπέζια πινκ-πονκ
• Τοίχος Αναρρίχησης
• Υπαίθριο Σκάκι
• Flying Fox

Τα παιδιά θα έχουν την δυνατότητα να μά-
θουν για αυτά τα παιχνίδια από τα στελέχη.

• Μαντηλάκι
• Κουτσό
• Λάστιχο,
• Γκρινιάρης
• Φιδάκι
• Ποταμάκι

• Σχοινάκι,
• Ρολόι
• Γερμανικό
• Κοχλίας



Είμαστε στη διάθεση των
εκπαιδευτικών του σχολείου σαςαν θέλετε να διοργανώσουμεκάτι διαφορετικό στην

επισκεψή σας στον χώρο μας.

Τα στελέχη της κατασκήνωσης οργανώνουν σε όλη την διάρ-
κεια της επισκεψή σας διάφορα παιχνίδια εμψύχωσης για την 
απασχόληση και την ψυχαγωγία των μαθητών.

Τα παιδιά και οι μεγάλοι θα έχουν την δυνατότητα 
να χορέψουν και να διασκεδάσουν στην διάρκεια 
του πάρτι - γλεντιού που διοργανώνεται για να 
κλείσει με τον καλύτερο τρόπο η επίσκεψή σας 
στον χώρο μας.



Η κατασκήνωση είναι εξοπλισμένη με επαγ-

γελματική κουζίνα και μεγάλη τραπεζαρία, όπου 

κατά την διάρκεια της εκδρομής σας θα προσφέρει 

στους μικρούς επισκέπτες γεύμα παρασκευασμένο 

από τον Σεφ και το υπόλοιπο εξειδικευμένο προ-

σωπικό της κατασκήνωσης, πάντα από φρέσκες 

ντόπιες πρώτες ύλες και πάντα με τα ποιοτικά 

στάνταρτς που απαιτεί η φροντίδα μικρών παιδιών 

και πιστοποιεί το πρότυπο HACCP που ακολουθεί 

και τηρεί η κατασκήνωση.

Σας δίδεται η δυνατότητα να επιλέξετε ένα 

από τα δύο μενού που παραθέτονται πιο κάτω για 

όλα τα παιδιά του σχολείου:

Για τον σύλλογο Διδασκόντων η διεύθυνση της 
κατασκήνωσης θα προσφέρει ειδικό μενού.

ΜΕΝΟΥ 1

Κοτόπουλο με πατάτες

φούρνου, σαλάτα, γιαούρτι

ψωμί και παγωτό    8€

ΜΕΝΟΥ 2

Δύο χοιρινά σουβλάκια με

τηγανητές πατάτες, σαλάτα,

γιαούρτι, ψωμί και παγωτό  10€



Ο χώρος της κατασκήνωσης καλύπτεται από μικροφωνι-

κή εγκατάσταση, έτσι ώστε η επικοινωνία με τους μαθητές 

να είναι εύκολη ενώ κατά την διάρκεια της παραμονής των 

παιδιών στο χώρο ακούγεται ευχάριστη μουσική για την 

ψυχαγωγία των παιδιών. Τα παιδιά και εσείς μπορείτε να 

επιλέξετε την μουσική που θα ακούγεται κατά την διάρκεια 

της επίσκεψής σας.

Η πρόσβαση στην κατασκήνωση είναι εύκολη μόλις 500 

μέτρα από την εθνική οδό Ηρακλείου - Αγ. Νικολάου και 

διαθέτει ακριβώς δίπλα από την κεντρική είσοδο μεγάλο 

άνετο πάρκινγκ για την στάθμευση των λεωφορείων.

Λειτουργεί κυλικείο από όπου οι μαθητές μπορούν να 

προμηθευτούν ότι θέλουν (αναψυκτικά, σνάκς, εμφιαλωμέ-

νο νερό κλπ.).

Η κατασκήνωση διαθέτει φυσικά χώρους υγιεινής 

εύκολα προσβάσιμους στα παιδιά ενώ υπάρχουν σε όλο το 

χώρο της κατασκήνωσης βρύσες με πόσιμο νερό ελεγμένο 

από το χημείο του κράτους και την διεύθυνση πρόνοιας.

Η Κατασκήνωση διαθέτει:

Υπαίθριο καφενείο
Στεγασμένους χώρους για την ξεκούραση των μικρών αλλά 
και για τον καφέ και την ηρεμία των μεγάλων.
Δεκάδες κήποι και αυλές με γκαζόν, παρτέρια και παγκάκια, 
γωνίες ηρεμίας, άλσος όπου οι μικροί μας επισκέπτες μπο-
ρούν να ξεκουραστούν και να κάνουν παρέα.



Ασφάλεια
Σε οποιαδήποτε εκδήλωση στην οποία συμμετέχουν μικρά παιδιά, το πρώτο μέλημα των υπευ-
θύνων είναι η ασφάλεια των παιδιών και για μας αυτό είναι απόλυτη προτεραιότητα,
Η κατασκήνωση είναι περιφραγμένη γύρω γύρω και η κεντρική πύλη κλείνει με ηλεκτρονικό 
τρόπο μετά την είσοδο των παιδιών έτσι ώστε τα παιδιά να κινούνται μόνο σε προβλεπόμενο 
πλήρως εποπτευόμενο χώρο.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο χώρο της κατασκήνωσης θα υπάρχουν τα στελέχη της κατασκή-
νωσης τα οποία με την εμπειρία τους στο χώρο θα εποπτεύουν και θα καθοδηγούν τα παιδιά 
ώστε να κινούνται με προσοχή και ασφάλεια στο χώρο.
Η κατασκήνωση μας είναι η πρώτη πιστοποιημένη στην Ελλάδα με το πιστοποιητικό ISO2001 
για το σύνολο των δραστηριοτήτων μας και των εγκαταστάσεων μας, επίσης οι αθλητικές 
εγκαταστάσεις είναι πιστοποιημένες από την ΕΒΕΤΑΜ, η παρασκευή και διάθεση γευμάτων 
είναι πιστοποιημένα με  HACCP έτσι ώστε οτιδήποτε συμβαίνει μέσα στο χώρο μας να είναι 
απόλυτα ελεγμένο ότι προσφέρει το μέγιστο βαθμό ασφαλείας και ικανοποιεί τα υψηλότερα 
στανταρτς.

Οι  πισίνες και οι άλλοι χώροι της

κατασκήνωσης που δεν θα χρησιμοποιηθούν

κατά την διάρκεια της επίσκεψής σας

όπως οι κοιτώνες θα είναι

κλειδωμένοι και μη προσπελάσιμοι στα παιδια.

Μέσα στο χώρο της κατασκή-

νωσεις υπάρχει οργανωμένο 

ιατρείο για την παροχή πρώτον 

βοηθειών σε περιπτώσεις μικρο-

τραυματισμών και αμυχών και 

κατά την διάρκεια της παραμονής 

σας στο χώρο θα παρευρίσκεται 

ιατρός που θα παρέχει τις πρώ-

τες βοήθειες όποτε χρειάζονται 

και θα επεμβαίνει άμεσα σε κάθε 

περίπτωση.



Γραφείο Ηρακλείου:

, Μεραμβέλλου 58

Τηλ.: 2810 343904-5

Fax:  2810 343905

Κατασκήνωση:

, Αγριανά Χερσονήσου

Τηλ.:28970 24500-1

        28970 24504

m info@lotofagi.gr

w www.lotofagi.gr

H περίοδος εφαρμογής του προγράμματος 

είναι το διάστημα από 1/4 έως 14/6.

Επικοινωνήστε μαζί μας ή επισκεφθείτε το 

site μας για την διευκρίνηση οποιονδήποτε 

αποριών σας.
Κλείστε έγκαιρα την επισκεψή σας στον 

χώρο μας αφού λόγω περιορισμού που 

βάζουμε στον αριθμό μαθητών που θα 

φιλοξενήσουμε θα τηρηθεί η χρονική σειρά 

προτεραιότητας.



Κυριακάκης Ηρακλής (ΠΕΛ-ΦΑΝ Α.Ε.)
Πληρ.: Μεραμβέλλου 58 τ.κ. 71202 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλ.: 2810 343904-5, Fax: 2810 343905
Κατασκήνωση: Αγριανά Χερσονήσου, Τηλ.: 28970 24500-1

Λογιστήριο: Fax: 28970 24504, e-mail: info@lotofagi.gr
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ε


