
ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ 

ΠΟΛΙTIΣΙΚO   ΩΜΑΣΕΙΟ 

ΕΝΩΗ   ΠΕΡΙΘΕΙΩΣΩΝ 

 
      3  ΗΜΕΡΗ  ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΣΗΝ   ΑΘΗΝΑ 
ΛΟΤΣΡΑΚΙ - ΝΕΟ ΜΟΤΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗ-
ΘΕΑΣΡΟ - ΠΛΑΚΑ - ΨΤΡΡΗ -ΝΑΤΠΑΚΣΟ    

Αγαπθτοί φίλοι,  
ασ προςκαλοφμε ςτο ταξίδι μασ ςτθν Ακινα ,τθν πρωτεφουςα 
και τθ μεγαλφτερθ πόλθ τθσ Ελλάδασ, με ιςτορία μεγαλφτερθ 
από κάκε άλλθ πόλθ τθσ Ευρϊπθσ  που ξεκινά πριν από 3,000 

χρόνια. Αποτελεί το οικονομικό, βιομθχανικό, πολιτικό και 
πολιτιςτικό κζντρο τθσ Ελλάδασ και ζνα από τα κφρια 

επιχειρθματικά κζντρα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Ζνα ταξίδι 
γνϊςεων, εμπειριϊν και διαςκζδαςθσ ! Μθν το χάςετε !!! 

 
ΑΠΟ  15  ΕΩ  17  ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
1θ ΗΜΕΡΑ : ΚΕΡΚΤΡΑ – ΛΟΤΣΡΑΚΙ – ΑΘΗΝΑ 
υγκζντρωςθ των εκδρομζων το πρωί ϊρα….  μπροςτά ςτο καφενείο  ςτον Αι-Λιά ςτθν 
Περίκεια επιβίβαςθ ςτο λεωφορείο και αναχϊρθςθ για το λιμάνι. , Επιβίβαςθ ςτο πλοίο 
για Ηγουμενίτςα, άφιξθ και άμεςθ αναχϊρθςθ. Μζςω τθσ περίφθμθσ Ιονίασ Οδοφ και με 
ενδιάμεςεσ απαραίτθτεσ ςτάςεισ  κα φτάςουμε ςτθ γζφυρα Ρίου –Αντιρίου και από εκεί 
ςτo όμορφο Λουτράκι Κορίνκου όπου και κα επιςκεφκοφμε τθν Ιερά Μονι του Αγίου 
Παταπίου !! Κατόπιν αναχϊρθςθ για το ξενοδοχείο μασ ςτο κζντρο τθσ Ακινασ. 
Σακτοποίθςθ ςτα δωμάτια και το βράδυ << ςτου Ψυρρι >> κα φάμε , κα χορζψουμε και 
κα διαςκεδάςουμε !!! .Διανυκτζρευςθ.   
2θ ΗΜΕΡΑ : ΝΕΟ ΜΟΤΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗ – ΠΛΑΚΑ – ΘΕΑΣΡΟ - ΜΠΟΤΖΟΤΚΙΑ 
Πρωινό ςτο ξενοδοχείο και αναχϊρθςθ για το Νζο Μουςείο Ακρόπολθσ με τθ ςυνοδεία 
επίςθμου ξεναγοφ. Θα ξεναγθκοφμε ςτον αρχαιολογικό χϊρο και ςτθ ςυνζχεια κα 



ζχουμε χρόνο ελεφκερο ςτθν όμορφθ και γραφικι Πλάκα για καφζ και περιιγθςθ. 
Κατόπιν επιβίβαςθ ςτο λεωφορείο μασ και επιςτροφι ( προαιρετικά ) ςτο ξενοδοχείο για 
ξεκοφραςθ . Για το απόγευμα προτείνουμε ανεπιφφλακτα  μια κεατρικι παράςταςθ και 
ςτθν ςυνζχεια για τουσ πιο << ανκεκτικοφσ>> προτείνουμε και υποςχόμαςτε μια 
αξζχαςτθ βραδιά << ςτα μπουηοφκια >>   Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο.  Διανυκτζρευςθ 
 
3Η ΗΜΕΡΑ:  ΑΘΗΝΑ – ΝΑΤΠΑΚΣΟ - KEΡΚΤΡΑ  
 Πρωινό ςτο ξενοδοχείο , τακτοποίθςθ αποςκευϊν ςτο λεωφορείο και αναχϊρθςθ. Ενδιάμεςα 
 κα επιςκεφκοφμε τθν όμορφθ Ναφπακτο. Περιιγθςθ ςτο κάςτρο, ςτο Ενετικό λιμάνι και  
ςτισ όμορφεσ παραλίεσ τθσ περιοχισ. Χρόνοσ ελεφκεροσ και κατόπιν επιβίβαςθ ςτο  
λεωφορείο για να πάρουμε το δρόμο τθσ επιςτροφισ για Ηγουμενίτςα με  ενδιάμεςεσ 
απαραίτθτεσ ςτάςεισ. Άφιξθ ςτθν Ηγουμενίτςα, επιβίβαςθ ςτο πλοίο και επιςτροφι ςτο νθςί  
μασ γεμάτοι εμπειρίεσ από το  τριιμερο αλλά τόςο πλοφςιο ταξίδι μασ ςτθν Ακινα!!  

                                                                  

ΤΈΛΟΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ 
 

ΣΙΜΗ :   120€  ΣΟ  ΑΣΟΜΟ ( Ε ΔΙΚΛΙΝΑ Η ΣΡΙΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΣΙΑ) 
Διαφορά μονόκλινου δωματίου 40 ευρϊ επιπλζον 

Παιδικι τιμι 100 ευρϊ ςε τρίλκινο ι τετράκλινο δωμάτιο 
ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΜΕ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ 50 ΕΤΡΩ ΣΟ ΑΣΟΜΟ 

 
τθν τιμι περιλαμβάνονται : 

-      Σαξίδι  οδικό με  κλιματιηόμενο ποφλμαν του γραφείου μασ 
- Ειςιτιρια πλοίου Κζρκυρα -Ηγουμενίτςα-Κζρκυρα 

- 2 διανυκτερεφςεισ ςε επιλεγμζνο  ξενοδοχείο ςτο κζντρο τθσ Ακινασ 
-  Πρωινό κακθμερινά ςτο ξενοδοχείο 

- Αρχθγόσ, ςυνοδόσ του γραφείου 
- ΦΠΑ. φόροι, διόδια 

- Ενθμερωτικά ζντυπα, φυλλάδια. 
 

Δεν περιλαμβάνονται : 
- Είςοδοι ςε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, μουςεία, κζατρα, διαςκεδάςεισ 

- Φαγθτά, ποτά, φόροσ διανυκτζρευςθσ 
- Ότι αναφζρεται ωσ προαιρετικό 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ-ΚΡΑΣΗΕΙ :  694 2687112 , 694 5372783 , 694 7701445 
 
 

Την επιμέλεια και ηην οργάνωζη ηης εκδρομής έχει ηο  
CORFU KALAMI TRAVEL  

ΤΗΛ. 26610/81581 , 693 2930643, 697 3452991 
WWW.CORFUKALAMITRAVEL.COM 

E-MAIL Kalami.Corfu@gmail.com 

FACEBOOK : corfukalamitravel 
 

http://www.corfukalamitravel.com/
mailto:Kalami.Corfu@gmail.com

