
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

1η ΜΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , 16/12/22, ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΑΘΗΝΑ (421 χλμ.). 

         Συγκέντρωση των εκδρομέων το πρωί 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, όπου χριστουγεννιάτικα στολίδια, φωτάκια και στολισμένα δέντρα κάνουν το κέντρο της 
πόλης πιο όμορφο και στην παλιά πόλη όπου σας προτείνουμε να καταλήξετε σε μια 
παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα κάτω από την Ακρόπολη με θέα τον Λυκαβηττό για να 
απολαύσετε το δείπνο σας με ζωντανή ρεμπέτικη μουσική. Επίσης μια ωραία ιδέα είναι να 
παρακολουθήσετε μια θεατρική παράσταση Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 
2η ΜΕΡΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ, 17/12/22 , ΑΘΗΝΑ (ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 
– ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ). 
       Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για να επισκεφθούμε 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, θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε μία μεγάλη βουτιά στην αρχαία ιστορία, 
να έρθετε σε επαφή με τον πλούσιο αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, να δοκιμάσετε πλούσιες γεύσεις, 
να επισκεφθείτε σύγχρονους ναούς της μόδας και της καταναλωτικής ιστορίας. Τολμήστε λοιπόν 
και αφιερώστε την ημέρα σας στην Αθήνα και στο ιστορικό της Κέντρο που έχει μπει ήδη σε 
χριστουγεννιάτικους ρυθμούς τόσο από θέμα στολισμού, όσο και από θέμα εκδηλώσεων. 
Απογειώστε την εμπειρία σας και χαράξτε τα φετινά Χριστούγεννα παντοτινά στη μνήμη σας. 
Ξεκινώντας από την Πλατεία Συντάγματος εύκολα καταλήγετε στα στενά της Πλάκας, της πιο 
παλιάς και αριστοκρατικής συνοικίας της Αθήνας. Με μια μοναδική γραφικότητα, με πολυάριθμα 
δαιδαλώδη σοκάκια είναι σαν ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο. Χαρακτηριστική γειτονιά της τα 
«Αναφιώτικα», που θυμίζουν νησί κολλημένο στη βόρεια πλευρά του βράχου. Στους κεντρικούς 
δρόμους της, την Κυδαθηναίων που ξεκινά μια ανάσα από το Σύνταγμα και την Αδριανού, θα 
βρείτε πολλά μαγαζιά με παραδοσιακά είδη, σουβενίρ, είδη λαϊκής τέχνης αλλά και ελληνικά 
προϊόντα διατροφής. Στην Πλάκα θα βρείτε επίσης πολλές παραδοσιακές αθηναϊκές ταβέρνες 
και Μουσεία. Ανηφορίζοντας στα σοκάκια και στα σκαλιά που είναι πλημμυρισμένα με λουλούδια 
και φυτά, τα βήματά σας θα οδηγηθούν στην είσοδο της Ακρόπολης. Εκεί θα  ακολουθήσει για 
οποίον επιθυμεί επίσκεψη στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης, όπου θα έχετε τη δυνατότητα να 
δείτε τα θαύματα της κλασικής εποχής . Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος στην 
διάθεσή σας για βόλτα στο κέντρο της πόλης για φαγητό ,  ποτό ή διασκέδαση  . Διανυκτέρευση 
.  

 
 



 
 
 
3η ΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ , 18/12/22 , ΑΘΗΝΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ (421 χλμ ). 
      Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για το εκπτωτικό χωριό McArthurGlen στα 
Σπάτα, το οποίο δεν είναι απλώς ένα εμπορικό κέντρο, αλλά ένας προορισμός  που συνδυάζει 
αναψυχή αγορές και βόλτα. Παραμονή για φαγητό και από εκεί, με ενδιάμεση στάση για καφέ 
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 :  155 € / 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 στην Αθήνα, σε επιλεγμένο ξενοδοχείο του γραφείου μας, με πρωινό. 
- Τοπικό φόρο διαμονής. 
- Τοπικό συνοδό για την 2η ημέρα του προγράμματος. 
- 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 μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και κέντρα διασκέδασης. 
- Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβάνει. 

      - Έξτρα ταξιδιωτική ασφάλεια με καλύψεις για τον κορωνοϊό και όχι μόνο, πριν και κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού. ( 6 ευρώ / κατά άτομο) ** Ρωτήστε μας για λεπτομέρειες** 
 
 
* Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με διαφορετική  σειρά χωρίς να παραλειφθεί τίποτα, 
προς όφελος των πελατών. 
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