
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

**Oι εκδρομές μας πραγματοποιούνται με την πληρότητα που ορίζει η νομοθεσία και 
τηρoύμε αυστηρά κάθε υγειονομικό πρωτόκολλο για ένα ασφαλές και άνετο ταξίδι**  
 
 

3 ΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ  ΣΤΗΝ 
ΑΘΗΝΑ 

 
1η ΜΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , 05/11/21, ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΑΘΗΝΑ (421 χλμ.). 
   Συγκέντρωση των εκδρομέων το μεσημέρι και αναχώρηση από την Ακαδημία. Με ενδιάμεσες 
στάσεις στο δρόμο, άφιξη στην Αθήνα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο .Ακολουθεί χρόνος 
ελεύθερος για να πραγματοποιήσετε μια ευχάριστη βόλτα στα στενά γραφικά δρομάκια της 
Πλάκας, την παλιά πόλη όπου σας προτείνουμε να καταλήξετε σε μια παραδοσιακή ελληνική 
ταβέρνα για να απολαύσετε το δείπνο σας με ζωντανή ρεμπέτικη μουσική ή να παρακολουθήσετε 
μια θεατρική παράσταση. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 
2η ΜΕΡΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ , 06/11/21 , ΑΘΗΝΑ ( ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ – ΕΘΝΙΚΗ 
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ) . 
Πρωινό . Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για να επισκεφθούμε το κέντρο πολιτισμού 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος όπου θα δούμε τις εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδoς 
και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής . Συνεχίζουμε για να επισκεφτούμε την Εθνική Πινακοθήκη το 
οποίο είναι μουσείο εικαστικών τεχνών που ιδρύθηκε το 1900 και καλύπτει την περίοδο 
καλλιτεχνικής δημιουργίας στον ελληνικό χώρο από τα μεταβυζαντινά χρόνια μέχρι σήμερα. Στην 
συνέχεια επίσκεψη στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης, όπου θα έχετε τη δυνατότητα να δείτε τα 
θαύματα της κλασικής εποχής. Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος για βόλτα στα γραφικά δρομάκια της 
παλιάς συνοικίας της Αθήνας που βρίσκεται φωλιασμένη κάτω από την αρχαία Ακρόπολη το 
Μοναστηράκι , για ψώνια στο κεντρικό πεζόδρομο της Ερμού και για φαγητό  .  Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο . Το βράδυ προτείνουμε φαγητό σε παραδοσιακή ταβέρνα στα σοκάκια  της Πλάκας 
κάτω από την Ακρόπολη με θέα τον Λυκαβηττό . Διανυκτέρευση .    
 
2η ΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ , 07/11/21 , ΑΘΗΝΑ – ΑΤΤΙΚΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ – ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ 
ΧΩΡΙΟ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ (456 χλμ ). 
Πρωινό . Επβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο . Χρόνος 
ελεύθερος για να απολαύσετε και να γνωρίσετε το Πάρκο, το οποίο προσφέρει στους επισκέπτες 
του ένα μοναδικό ταξίδι στις 5 Ηπείρους, μέσα από την παρουσία 2.000 ζώων από 350 
διαφορετικά είδη .  Στην συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να παραμείνουμε στο εκπτωτικό χωρίο 
McARTHURGLEN ATHENS όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για ψώνια και για φαγητό . Από εκεί  
επιβίβαση στο πούλμαν για επιστροφή στην πόλη μας, με έντονες εντυπώσεις και αναμνήσεις 
από την υπέροχη αυτή εκδρομή. 
 
                      

ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 

 
** Για την έγκυρη κράτησή σας, θα πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή τo συντομότερo δυνατό  και θα 
έχετε ενημέρωση από το πρακτορείο για την προκαταβολή. Αυτό γίνεται προς όφελος των πελατών 
για την έγκαιρη ενημέρωσή τους και για την επιβεβαίωση των ξενοδοχείων. 

 
 



 
 

 
 
 

ΤΙΜΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ    :  130  ευρώ / κατά  άτομο σε δίκλινα – τρίκλινα δωμάτια. 
 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  : 
-Μεταφορά  με πολυτελές, ασφαλές, κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας, με  την πολυετή 
εμπειρία του οδηγού μας. 
-Δύο (2) διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο  ξενοδοχείο με πρωινό. 
-Τοπικό φόρο διαμονής. 
-Συνοδό γραφείου που θα φροντίσει για τις λεπτομέρειες, για την εκτέλεση του προγράμματος και 
τις περιηγήσεις σας. 
-Περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
-Ασφάλεια αστικής ευθύνης, ( Π.Δ 339/11-9-96), σύμφωνα με τους νόμους της Ε.Ε. 
-Φ.Π.Α.  
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ    : 
- Εισόδους σε αρχαιολογικούς χώρους – μουσεία – Αττικό Ζωολογικό Πάρκο . 
- Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
 
 
* Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με διαφορετική  σειρά χωρίς να παραλειφθεί 
τίποτα, προς όφελος των πελατών. 
 

Γιατί να επιλέξετε να ταξιδέψετε με το Pamvotis Travel  …..? 
 

Γιατί όλα μας τα ταξίδια είναι προσαρμοσμένα στις νέες συνθήκες . 
 Ταξιδεύουμε πάντα με γνώμονα την δική σας ασφάλεια , τηρώντας αυστηρά τα υγειονομικά 

πρωτόκολλα που διέπονται από το κράτος. 
 Τα ταξίδια μας πραγματοποιούνται σε μικρές ταξιδιωτικές ομάδες με την πληρότητα που 

ορίζει η νομοθεσία .  
 Σας εξασφαλίζουμε διπλανό κάθισμα άδειο στο πούλμαν , εκτός αν είστε οικογένεια . 
 Υπάρχει δυνατότητα κράτησης χωρίς προκαταβολή μέχρι να σας ενημερώσουμε εμείς για 

την καταβολή της . 
 Έχουμε οργανώσει τα προγράμματα της εκδρομής έτσι ώστε να αποφεύγουμε όσο είναι 

δυνατόν τον συνωστισμό . 
 Οι  ταξιδιώτες, θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού και να έχουν 

παρέλθει 14 ημέρες από την τελευταία δόση ή πιστοποιητικό ανάρρωσης της νόσου. 
Διαφορετικά θα πρέπει να υποβληθούν σε τεστ κορονοϊού αναλόγως των κανονισμών την 
περίοδο της επιλογής του ταξιδιού, ώστε να νιώθουμε όλοι μας ασφαλείς απολαμβάνοντας 
το ταξίδι μας . 

 Φροντίζουμε για την καθημερινή απολύμανση των οχημάτων μας . 
 Πραγματοποιείται θερμομέτρηση κατά την είσοδο στο λεωφορείο . 
 Yπάρχουν διαθέσιμα αντισηπτικά στις εισόδου των οχημάτων μας. 

 
 
\ 
 
 
 
 
 

 

  Pamvotis Travel IKE - Γραφείο Γενικού Τουρισμού 
Ν. Ζέρβα 7-9, 45332 Ιωάννινα Τηλ.: 26510-34774 

Fax: 26510-37779 Τηλ. Οικίας: 26510-33512 
www.pamvotistravel.gr pamvoioa@otenet.gr 


