3 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜH
ΑΘΗΝΑ
ΑΠΟ 17 ΕΩ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ

1η HMEΡΑ:ΦΛΩΡΙΝΑ-ΑΘΗΝΑ
Αναχϊρθςθ από Φλϊρινα ςτισ 6:00 και από Αμφνταιο ςτισ 7:00. Άφιξθ ςτθν Ακινα και επίςκεψθ
ςτθν Ι.Μ. Αγίασ Ειρινθσ Χρυςοβαλάντου. Στθ ςυνζχεια τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο για
ξεκοφραςθ. Χρόνοσ ελεφκεροσ για να κάνετε τθν βόλτα ςασ ςτο Μοναςτθράκι και τθν Πλάκα
όπου μπορείτε να κάνετε τα ψϊνια ςασ ςτθν Ερμοφ και ςτθν υπαίκρια αγορά δίπλα ςτθν Στοά
του Αττάλου. Διανυκτζρευςθ.
2Η ΗΜΕΡΑ:ΑΘΗΝΑ
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 αρχαιολογικό μουςείο που ςτεγάηει πολλά και
διάφορα ευριματα του Ιεροφ Βράχου και διαφόρων χρονικϊν περιόδων. Στθν ςυνζχεια κα
περιθγθκοφμε οδικϊσ ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ πόλθσ, κα δοφμε τθν πλατεία Συντάγματοσ, 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 Στάδιο, το μζγαρο τθσ παλιάσ Βουλισ, το Ίλιου
μζλακρον, κατοικία του διάςθμου αρχαιολόγου Σλιμαν και τθν Ακαδθμία, το Πανεπιςτιμιο και
τθν Βιβλιοκικθ των Ακθνϊν. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Χρόνοσ ελεφκεροσ για ξεκοφραςθ.
Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Διανυκτζρευςθ.
3Η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ:ΦΛΩΡΙΝΑ
Πρωινό και αναχϊρθςθ για τον ιερό ναό των Αγίων Ιςιδϊρων . Επιςτροφι ςτο κζντρο τθσ Ακινασ
και χρόνοσ ελεφκεροσ. Το μεςθμζρι αναχϊρθςθ για τθν επιςτροφι μασ ςτθ Φλϊρινα με τισ
καλφτερεσ εντυπϊςεισ.
ΣΙΜΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: 125€/ΆΣΟΜΟ
Η ΣΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
 Μεταφορά με ςφγχρονο κλιματιηόμενο ποφλμαν
 2 διανυκτερεφςεισ ςε ξενοδοχείο με πρωινό
 Ξενάγθςθ ςτθν Ακρόπολθ, ςτο Μουςείο τθσ Ακρόπολθσ και το ιςτορικό κζντρο τθσ Ακινασ
 Αρχθγό – ςυνοδό του γραφείου μασ
 Επίςθμοσ Ξεναγόσ
 Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ
 Φόροσ διαμονισ
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
 Επιπλζον γεφματα, ποτά, διαςκεδάςεισ, ειςόδουσ ςε μουςεία, αρχαιολογικοφσ χϊρουσ,
και ότι δεν αναφζρεται ςτο πρόγραμμα ι αναφζρεται ωσ προαιρετικό.
αρανταπόρου 34, Υλώρινα
E-Mail: info@giatrakastravel.gr

Σηλ: 2385044965 Υαξ: 2385044970
Website: www.giatrakastravel.gr

