
 

πρόταση για
σχολική εκδρομή



Η Κατασκήνωση μας

Όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουμε προβληματιστεί 
για την αναζήτηση και την επιλογή ενός χώρου 
που θα εκπληρώνει βασικές προϋποθέσεις 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 απασχόληση και φιλοξενία παιδιών 
όπως χώρους αναψυχής, σίτισης, υγιεινής και 
φυσικά προσβασιμότητας. 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 οικολογία 
και αειφόρο ανάπτυξη και να τα βοηθήσει να 
συνδέσουν το παρόν με την παράδοση της περιοχής 
μας. Η κατασκήνωσή 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 εκτείνετε 
η κατασκήνωση μας κατασκευασμένη και 
μελετημένη ειδικά για την φιλοξενία παιδιών 
και πληροί τα πιο αυστηρά στάνταρτ που 
καταδεικνύονται και από διαδικασία πιστοποίησης 
(ISO2001 & HACCP) και ικανοποιώντας όλες τις 
ανάγκες των παιδιών.

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι
Η διαδρομή μου στο χώρο της εκπαίδευσης για παραπάνω από τριάντα χρόνια και η αγάπη 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 κα-
θιστικής ζωής. Αποτέλεσμα αυτού του προβληματισμού που φαντάζομαι ότι και εσάς απασχολεί, 
ήταν η δημιουργία της παιδικής κατασκήνωσης, «Η χώρα των Λωτοφάγων», ενός μοναδικού πρω-
τοποριακού χώρου που θα ενσάρκωνε το όνειρο μου και θα ικανοποιούσε τις ανάγκες που σας πε-
ριέγραψα πιο πάνω.

Η πορεία μας αυτά τα χρόνια που λειτουργούμε καταδεικνύει την επιτυχία μας και καταφέρα-
με «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 οργάνω-
ση μιας πραγματικά δημιουργικής και ψυχαγωγικής ημέρας των παιδιών. Στις παρακάτω σελίδες 
του φυλλαδίου θα βρείτε τις λεπτομέρειες της πρότασης μας για την πραγματοποίηση της εκδρο-
μής στην κατασκήνωσή μας.

Με την ελπίδα και την προσμονή της συνάντησης μας σας απευθύνω τους εγκάρδιους συναδελ-
φικούς χαιρετισμούς, μου.

Κυριακάκης Ηρακλής
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Η κατασκήνωση διαθέτει:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•    Κυλικείο με σνακ, παγωτά και  

εμφιαλωμένο νερό.

•    Βρύσες σε όλη την κατασκήνωση 

με πόσιμο νερό που ελέγχεται 

συστηματικά από το χημείο του 

κράτους.

•    Υπαίθριο καφενείο. 

•     Μικροφωνική εγκατάσταση για 

την καλύτερη επικοινωνία με τους 

μαθητές. 

•     Δεκάδες κήπους  και αυλές  με γκαζόν  

παρτέρια και παγκάκια.

•     Μεγάλο και άνετο πάρκινγκ για την 

στάθμευση των λεωφορείων.

Η Χώρα των Λωτοφάγων



Αθλητισμός Παιχνίδι

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ:
2 γήπεδα μπάσκετ 
1 γήπεδο τένις 
 2  πισίνες (για λόγους ασφαλείας 

οι πισίνες θα παραμένουν κλει-

στές για όλη την διάρκεια της 

διαμονής σας)
2 γήπεδα μπιτς βόλευ
4 γήπεδα ποδοσφαίρου 
1 γήπεδο αμμοποδοσφαίρισης 

2 αγωνιστικά τραμπολίνο 

Τοξοβολία 
 4 τραπέζια πιγκ πογκ 
 Τοίχος αναρρίχησης 
Υπαίθριο σκάκι 
Τελεφερίκ
Περιφραγμένος παιδότοπος

Οι μικροί μας φίλοι θα 
έχουν την δυνατότητα 
να παίξουν και άλλα 
παιχνίδια όπως 
μαντιλάκι, κουτσό, 
λάστιχο, φιδάκι, 
ποταμάκι, σχοινάκι, 
ρολόι, γερμανικό, 
κοχλία.

Τα παιδιά συμμετέχουν 
σε ένα  πρόγραμμα 
παράλληλων 
δραστηριοτήτων 
αναψυχής, ψυχαγωγίας 

και εμψύχωσης με 
την καθοδήγηση και 
επίβλεψη  δικού μας 
προσωπικού.



Ασφάλεια Πληροφορίες

Σε οποιαδήποτε εκδήλωση στην 
οποία συμμετέχουν μικρά 
παιδιά κύριο μέλημα μας είναι η 
ασφάλεια τους. Η κατασκήνωση 
είναι περιφραγμένη και η κεντρική 
πύλη κλείνει μετά την είσοδο των 
παιδιών για να μπορούν αυτά να 
κινούνται στον προβλεπόμενο και 
πλήρως εποπτευόμενο χώρο.
Το προσωπικό της κατασκήνωσης 
θα εποπτεύει και θα καθοδηγεί 
τα παιδιά ώστε να κινούνται με 
προσοχή και ασφάλεια στον χώρο.

Οι πισίνες και οι 
κοιτώνες  κατά τη 

διάρκεια της εκδρομής 

θα παραμείνουν 
κλειδωμένοι και μη 

προσπελάσιμοι στα 

παιδιά.

Η κατασκήνωση είναι εξοπλισμένη με 
επαγγελματική κουζίνα  και μεγάλη 
τραπεζαρία όπου κατά την διάρκεια της 
εκδρομής σας θα προσφέρει στους μικρούς 
επισκέπτες παρασκευασμένο γεύμα πάντα από 
φρέσκες, ντόπιες πρώτες ύλες και σύμφωνα 
με τα  πρότυπα του HACCP  που ακολουθεί και 
τηρεί.

Σας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε για 
ΟΛΑ τα παιδιά του σχολείου σας ΕΝΑ από τα 
παρακάτω μενού:

  Μενού 1 
Δυο χοιρινά σουβλάκια με πατάτες τηγανητές, 
σαλάτα, γιαούρτι, ψωμί
και παγωτό  10,00 €.

  Μενού 2
Σάντουιτς με πορτοκαλάδα
και παγωτό  6,00 €.

Για τον σύλλογο των διδασκόντων η διεύθυνση της 

κατασκήνωσης  θα προσφέρει ειδικό μενού.

Κλείστε έγκαιρα την επίσκεψη σας στο χώρο 
μας αφού λόγο περιορισμού που βάζουμε στον 
αριθμό μαθητών που θα φιλοξενήσουμε θα 
τηρηθεί η χρονική σειρά προτεραιότητας.

Επικοινωνήστε μαζί μας:
Γραφείο Ηρακλείου
Μεραμβέλλου 58
τηλ. 2810 343 904 & 2810 343 905

Κατασκήνωση
Αγριανά Χερσονήσου
τηλ.: 2897 024 500 & 2897 024 504

Email: info@lotofagi.gr
www.lotofagi.gr

Σας περιμένουμε!!!

Η κατασκήνωση διαθέτει 

οργανωμένο ιατρείο 

για την παροχή πρώτων 

βοηθειών σε περίπτωση 

μικροτραυματισμών  και 

αμυχών, ενώ κατά τη 

διάρκεια της παραμονής σας 

στο χώρο θα παρευρίσκεται 

ιατρός που θα παρέχει τις 

πρώτες βοήθειες  όποτε 

χρειάζονται και θα 

επεμβαίνει άμεσα σε κάθε 

περίπτωση.



Κυριακάκης Ηρακλής Α .Ε . (ΠΕΛ-ΦΑΝ Α.Ε .)
Γραφείο Ηρακλείου:

Μεραμβέλλου 58, 71202 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ .: 2810 343904-5 • Fax: 2810 343905

Κατασκήνωση:
Αγριανά Χερσονήσου, 71500 • Τηλ .: 28970 24500-1

Λογιστήριο: Fax: 28970 24504
e-mail: info@lotofagi.gr • facebook: Χώρα των Λωτοφάγων

www.lotofagi.gr

Σας περιμένουμε


