
ΑΘΗΝΑ

1η Ημέρα |  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΑΘΗΝΑ (CITY TOUR – ΙΔΡΥΜΑ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ)
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί. Με 
ενδιάμεσες στάσεις φθάνουμε στην πόλη των Αθηνών. 
Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση. Θα 
ξεκινήσουμε με την περιήγηση της πόλης μέσα από το 
λεωφορείο προκειμένου να δούμε τα σημαντικότερα 
σημεία της πρωτεύουσας και θα καταλήξουμε στο 
Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. 
Αποτελεί έναν διεθνούς εμβέλειας, περιβαλλοντικά 
βιώσιμο δημόσιο χώρο έκφρασης, πολιτισμού και 
ψυχαγωγίας και είναι ένα από τα μεγαλύτερα σημεία 
πρασίνου στην Αθήνα, καλύπτοντας μια έκταση 210 
στρεμμάτων. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας. 
Ελεύθερος χρόνος, διανυκτέρευση.

2η Ημέρα |  ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ, ΙΕΡΟΣ ΒΡΑΧΟΣ 
ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ, ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ, ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ, 
ΟΔΟΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
&AMP; ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ) ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε με προορισμό το 
μουσείο Ακρόπολης. Το νέο Μουσείο Ακρόπολης που 
δημιουργήθηκε το 2000 για να στεγάσει τα ευρήματα 
του λόφου βράχου της Ακρόπολης και των υπωρειών 
του, είναι στο σύνολό του 25.000 τ.μ. και διαθέτει 
εκθεσιακούς χώρους με εμβαδόν 14.000 τ.μ., δέκα 
φορές μεγαλύτερους από ό,τι στο παλιό Μουσείο. 
Συνεχίζουμε με τον Ιερό Βράχο Ακροπόλεως , όπου εδώ 
και 2.500 χρόνια συνεχίζει να είναι «μάρτυρας» μιας 
πόλης που αλλάζει συνεχώς, κουβαλώντας το όνομα 
του πιο διάσημου ναού της. Έχει υπάρξει φυσικό 
φρούριο για τους πρώτους κατοίκους της πόλης, μέρος 
λατρείας των αρχαίων θεών και κέντρο του θαυμαστού 
έργου αναδόμησης της πόλης του Περικλή τον «χρυσό» 
5ο αιώνα π.Χ. Από το 1987 αποτελεί Μνημείο 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και εδώ και 

μερικές χιλιάδες χρόνια είναι ένα μοναδικό σύμβολο 
του πνεύματος, της τόλμης και του πολιτισμού που 
χάρισαν οι αρχαίοι Έλληνες στην ανθρωπότητα. 
Συνεχίζουμε με την περιήγηση μας με την επίσκεψη στο 
Καλλιμάρμαρο, το Παναθηναϊκό Στάδιο της Αθήνας 
όπου φιλοξενήθηκαν οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί 
Αγώνες το 1896 και αθλητικά και πολιτιστικά γεγονότα 
στην αρχαιότητα. Δεν είναι απλά ένα μοναδικό μνημείο 
αλλά και ένα αναπόσπαστο κομμάτι της 
καθημερινότητας των Αθηναίων. Ακολούθως θα 
επισκεφθούμε τον Εθνικό κήπο που βρίσκεται μόλις 
λίγα μόλις μέτρα από το μετρό του Συντάγματος και 
δίπλα ακριβώς από τη Βουλή των Ελλήνων. Μαζί με τον 
κήπο του Ζαππείου μεγάρου, καλύπτει 284 στρέμματα 
γεμάτα πράσινο, σπάνια είδη φυτών, δενδρυλλίων και 
πτηνών. Θα συνεχίσουμε την διάβαση της οδού 
Ηρώδου Αττικού όπου και βρίσκονται τα Ανάκτορα 
Αθηνών που στεγάζεται σήμερα η Προεδρία της 
Δημοκρατίας και το Μέγαρο Μαξίμου με το επίσημο 
γραφείο του εκάστοτε Πρωθυπουργού της Ελλάδας. 
Θα καταλήξουμε στο Μοναστηράκι όπου θα έχουμε 
χρόνο για την βόλτα μας σε Θησείο και Πλάκα. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος. 
Διανυκτέρευση. 

3η Ημέρα |  ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ, ΣΟΥΝΙΟ ΝΑΟΣ 
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και θα αναχωρήσουμε για το 
λαμπρό μοναστήρι του Αγίου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη. 
Στις βορειοανατολικές υπώρειες της Πεντέλης, στην 
περιοχή Ξυλοκέριζα της Νέας Μάκρης, βρίσκεται η 
ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και του Αγίου 
Εφραίμ, τόπος προσκυνήματος χιλιάδων πιστών από 
όλη την Ελλάδα. Η ιστορία της συνδέεται με τη ζωή και 
τον μαρτυρικό θάνατο του Αγίου Εφραίμ, που ήλθε εδώ 
σε μικρή ηλικία για να γίνει μοναχός, στις αρχές του 15
ου αιώνα. Ο νεότερος ναός, βυζαντινού ρυθμού, είναι 

ΔΙΑΣΗΜΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΦΗΜΗΣ
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αφιερωμένος στον Άγιο Εφραίμ και στο εσωτερικό του 
υπάρχει η λάρνακα με το σκήνωμα του αγίου, ενώ στον 
περίβολο της μονής υπάρχει το δένδρο, όπου σύμφωνα 
με την παράδοση, θανατώθηκε ο Άγιος. Επόμενος 
προορισμός μας το Σούνιο και ο Ναός του Ποσειδώνα. 
Χωρίς ιδιαίτερες συστάσεις, ο ναός του Ποσειδώνα στο 
Σούνιο εκπέμπει την πιο ιδιαίτερη ενέργεια που θα 
συναντήσεις ποτέ σε αρχαιολογικό χώρο! Χτισμένος 
την ίδια εποχή με τον Παρθενώνα, στη διάρκεια του 
Χρυσού Αιώνα του Περικλή, δεν ήταν απλώς ένας τόπος 
λατρείας του θεού της θάλασσας (στο εσωτερικό του 
ναού, ακριβώς στο κέντρο, δέσποζε επιβλητικό άγαλμα 
του Ποσειδώνα με ύψος περισσότερο από 6 μέτρα). Την 
εμπειρία σας θα ολοκληρώσει με τον καλύτερο τρόπο 
ένα από τα πιο μαγικά ηλιοβασιλέματα της ζωής σας! 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος. 
Διανυκτέρευση. 

4η Ημέρα |  ΑΘΗΝΑ, ΧΑΛΚΙΔΑ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και μετά την φόρτωση των 
αποσκευών θα αναχωρήσουμε για μια τελευταία βόλτα 
στο κέντρο της πόλης. Ακολούθως θα αναχωρήσουμε 
για την Χαλκίδα. Μια πόλη θαλασσινή, δύο γέφυρες, 
ένα μοναδικό φαινόμενο παλίρροιας και πολλές βόλτες. 
Καθώς πλησιάζουμε τη Χαλκίδα, η καλωδιωτή 
κρεμαστή γέφυρα μας επιφυλάσσει την πιο 
εντυπωσιακή υποδοχή σε ένα από τα μεγαλύτερα 
Ελληνικά νησιά: την Εύβοια. Λίγο πιο πέρα όμως, στην 
παλιά γέφυρα, κρύβεται η πραγματική μαγεία: τα 

«τρελά νερά» του Ευβοϊκού κόλπου, πραγματικό 
αξιοθέατο. Αναδεύονται, φουσκώνουν και αλλάζουν 
κατεύθυνση κάθε λίγες ώρες. Ένα μοναδικό φαινόμενο 
παγκοσμίως. Το θαλάσσιο ρεύμα ανανεώνεται συνεχώς, 
σαν το ρεύμα των ανθρώπων που περνά καθημερινά 
από τη Χαλκίδα. Φιλόξενη και ζωντανή, μας προσκαλεί 
σε μια χαλαρή παραλιακή βόλτα στα στέκια για φρέσκο 
ψάρι και τα καφέ. Ελεύθερος χρόνος και στην συνέχεια 
αναχώρηση για την πόλη μας. Άφιξη μέσω ενδιάμεσων 
στάσεων.  

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή

Athens One
Smart Hotel 4*
Kέντρο πόλης

Πρωϊνό27/10

3 Ηµέρες - 2 ∆ιανυκτερεύσεις

Στο 3µερο πρόγραµµα δεν εκτελείται η 3η ηµέρα

4 Ηµέρες - 3 ∆ιανυκτερεύσεις

STORY PLACE

Στις τιµές περιλαµβάνονται : Μεταφορές µε λεωφορείο τελευταίας τεχνολογίας
∆ιαµονή σε επιλεγµένο ξενοδοχείο | Αντίστοιχη διατροφή | Έµπειρος αρχηγός
Περιηγήσεις-ξεναγήσεις βάση του προγράµµατος της εκδροµής
Ταξιδιωτική ασφάλεια & ασφάλεια αστικής ευθύνης
∆εν περιλαµβάνονται : Είσοδοι σε µουσεία & αρχαιολογικούς χώρους
Προαιρετικές εκδροµές

Κυριολεκτικά κάθε µέρα και σηµείο 
του προγράµµατός µας, σε αυτή την 
υπέροχη µητρόπολη του πολιτισµού 
και της ∆ηµοκρατίας είναι ιδανικά για 
υπέροχες φωτογραφήσεις!!!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

229€ 199€ 315€

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή παιδιού έως
12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή

Athens One
Smart Hotel 4*
Kέντρο πόλης

Πρωϊνό28/10 179€ 159€ 235€

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή παιδιού έως
12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή


