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3 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜH
Αθήνα
13 - 15 Σεπτεμβρίου
1η ημζρα
Αναχϊρθςθ από Φλϊρινα ςτισ 06.00 π.μ. για τθν Ακινα μζςω Λάριςασ – Λαμίασ. Άφιξθ ςτθν
Ακινα και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. τθν ςυνζχεια αναχωροφμε για τθν βόλτα μασ ςτο
Μοναςτθράκι και τθν Πλάκα όπου μποροφμε να κάνουμε τα ψϊνια μασ ςτθν Ερμοφ και ςτθν
υπαίκρια αγορά δίπλα ςτθν τοά του Αττάλου. Χρόνοσ ελεφκεροσ για καφζ, ψϊνια. Επιςτροφι
ςτο ξενοδοχείο για ξεκοφραςθ. Προαιρετικι παρακολοφκθςθ κεατρικισ παράςταςθσ. Χρόνοσ
ελεφκεροσ. Διανυκτζρευςθ.
2η ημζρα
Πρωινό και ξεκινάμε για να γνωρίςουμε τθν πρωτεφουςα μασ αρχίηοντασ από τθν Ακρόπολθ για
να καυμάςουμε το ςπουδαιότερο αρχαιολογικό χϊρο ςτθν Ελλάδα, τον Παρκενϊνα, τα
προπφλαια. Κατόπιν κα επιςκεφκοφμε το καινοφριο αρχαιολογικό μουςείο που ςτεγάηει πολλά
και διάφορα ευριματα του Ιεροφ Βράχου και διαφόρων χρονικϊν περιόδων. τθν ςυνζχεια κα
περιθγθκοφμε οδικϊσ ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ πόλθσ, κα δοφμε τθν πλατεία υντάγματοσ, το
Μνθμείο του Άγνωςτου ςτρατιϊτθ με τθν τιμθτικι φρουρά, τθν Βουλι των Ελλινων, τον Εκνικό
κιπο, δθμιοφργθμα τθσ βαςίλιςςασ Αμαλίασ, το Ζάππειο Μζγαρο, τθν πφλθ του Αδριανοφ, τισ
ςτιλεσ του Ολυμπίου Διόσ, το Πανακθναϊκό τάδιο, το μζγαρο τθσ παλιάσ Βουλισ, το ΙΛΙΟΤ
ΜΕΛΑΘΡΟΝ, κατοικία του διάςθμου αρχαιολόγου λιμαν και τθν Ακαδθμία, το Πανεπιςτιμιο και
τθν Βιβλιοκικθ των Ακθνϊν. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Χρόνοσ ελεφκεροσ για ξεκοφραςθ. Σο
βράδυ προαιρετικι διαςκζδαςθ. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Διαν/ςθ. Διανυκτζρευςθ.
3η ημζρα
Πρωινό, χρόνοσ ελεφκεροσ ςτο κζντρο τθσ Ακινασ, και το μεςθμζρι αναχϊρθςθ για τθν
επιςτροφι μασ με τισ καλφτερεσ εντυπϊςεισ.
ΤΙΜΗ: 115 € άτομο σε δίκλινο δωμάτιο
Η ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
 Μεταφορά με ςφγχρονο κλιματιηόμενο ποφλμαν
 2 διαν/ςεισ ςε ξενοδοχείο με πρωινό
 Ξενάγθςθ ςτθν Ακρόπολθ και ςτο Μουςείο τθσ Ακρόπολθσ.
 Αρχθγό – ςυνοδό του γραφείου μασ
 Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
o Επιπλζον γεφματα, ποτά, διαςκεδάςεισ, ειςόδουσ ςε μουςεία, αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, ςτο
Αττικό Πάρκο και ότι δεν αναφζρεται ςτο πρόγραμμα ι αναφζρεται ωσ προαιρετικό.
o Φόρο διαμονισ ( 4 € )
Σαρανταπόρου 34, Φλώρινα
Γρ. Νικολαΐδη 4, Αμύνταιο
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