
               
 

4ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΑΝΑΧ:15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

 
1η μέρα & 2η μέρα:  

Αναχώρηση στις 22.30 από τον Δημοτικό Κήπο και με ενδιάμεσες στάσεις φτάνουμε το πρωί στην Αθήνα . 

Πρώτη μας επίσκεψη Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και 

Διάσωσης Σχολικού Υλικού (ΕΚΕΔΙΣΥ) το οποίο στεγάζεται σε ένα ιδιαίτερο διατηρητέο, νεοκλασικό 

κτίριο του 1850 στην Πλάκα. Στόχος του Μουσείου είναι η διάσωση, η έρευνα και η μελέτη της ιστορίας 

της εκπαίδευσης και των σχολείων. Eπόμενη μας στάση στον ΙΕΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ, που ιδρύθηκε το 1842 και βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας και το Κειμηλιοφυλάκιο 

του. Χρόνος ελεύθερος για μια βόλτα, καφέ και φαγητό στο κέντρο. Στην συνέχεια τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο, ξεκούραση. Το βράδυ ελεύθερος χρόνος για θέατρο και διασκέδαση. Διαν/ση. 

 

3η μέρα: 

Πρωινό και αναχώρηση για την Ακρόπολη και το μουσείο της Ακρόπολης. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα 

στη Πλάκα και το Μοναστηράκι και φαγητό. Στην συνέχεια αναχώρηση για το ξενοδοχείο για ξεκούραση. 

Το απόγευμα θα επισκεφτούμε το κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταυρός Νιάρχος Χρόνος ελεύθερος για να 

περιηγηθούμε στους χώρους, στο πρωτοποριακής αρχιτεκτονικής κτιριακό συγκρότημα που στεγάζει την 

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και την Εθνική Λυρική Σκηνή, αλλά και στους εσωτερικούς και 

εξωτερικούς χώρους κοινού που το περιβάλλουν. Το βράδυ ελεύθερος χρόνος για θέατρο και διασκέδαση. 

Διαν/ση. 

 

4η μέρα: 

Πρωινό και αναχώρηση για την ξενάγηση στο Καλλιμάρμαρο, τον Εθνικό Κήπο και τη Παλιά Βουλή. 

Ελεύθερος χρόνος για μια τελευταία βόλτα στο κέντρο της Αθήνας. Στην συνέχεια παίρνουμε τον δρόμο 

της επιστροφής για Καβάλα. Με ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και φαγητό  άφιξη στην πόλη μας. 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

Μεταφορά με τουριστικό λεωφορείο 

2 διαν/σεις σε ξενοδοχείο STANLEY 4* με πρωινό 

Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 

Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας 

Φ.Π.Α. 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

Εισόδους σε μουσεία, ποτά, φιλοδωρήματα. Ότι αναφέρετε ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Φόρος 

διαμονής το δωμάτιο τη νύχτα 3€ πληρωτέο στη ρεσεψιόν. 

 

 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 175€ 

      


