
 

        PIRGI TRAVEL - MICHALIS TRIVIZAS 

ΑΘΗΝΑ 27-29/01/2023 

1η Μέρα 

Συγκέντρωση το πρωί τις 07.00 στο λιμάνι κι αναχώρηση για Ηγουμενίτσα με το πλοίο των  

07.30 από Κέρκυρα.  

Κατά τις 12.30 θα φτάσουμε στο Ευηνοχώρι, όπου θα κάνουμε μία ώρα στάση για καφέ 

και σνακ. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας και με μια ενδιάμεση στάση μισής ώρας στην Κόρινθο, 

φτάνουμε στην Αθήνα κατά τις 18.00. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας, που βρίσκεται στο 

κέντρο της Αθήνας, και το υπόλοιπο απόγευμα στη διάθεσή μας. 

H Αθήνα είναι το ιδανικό μέρος ως φθινοπωρινός ή χειμωνιάτικος προορισμός 

διασκέδασης και ψυχαγωγίας κάτω από τον αττικό ήλιο. Πολιτισμός, γαστρονομία 

και νυχτερινή ζωή! Όλα μπορείς να τα απολαύσεις σε υπαίθριους χώρους με 

απόλυτη ασφάλεια και ελευθερία. Ο πιο σημαντικός λόγος να επιλέξεις την Αθήνα 

είναι ο τρόπος που σε κάνει να αισθάνεσαι. Είναι η ευχάριστη βαβούρα, η 

ενέργεια, η διάθεση… Είναι ο αέρας μιας πόλης σύγχρονης κα ι παραδοσιακής, 

αυθεντικής και cool, οικείας και φιλόξενης.  

Μια βόλτα στην Πλάκα για φαγητό σε ένα από τα δεκάδες παραδοσιακά 

ταβερνάκια της, τα Αναφιώτικα, το Μοναστηράκι, το Θησείο, η Ακρόπολη  είναι 

μερικά από τα μέρη που μπορούμε εύκολα να επισκεφτούμε,  καθώς το ξενοδοχείο 

μας βρίσκεται ακριβώς στην καρδιά της νυχτερινής ζωής της Αθήνας με πολλά εστιατόρια 

και μπαρ, μόλις τρία λεπτά από το Μοναστηράκι, τον Ψυρρή, την Ερμού και σε κοντινή 

απόσταση με τα πόδια από την Ακρόπολη, την Αρχαία Αγορά και την Πλάκα.  

Διανυκτέρευση. 

 

 

https://www.discovergreece.com/el/attica/athens


2η Μέρα 

Αφού απολαύσουμε το πρωινό μας, κατά τις 10.00,  θα επισκεφτούμε το Αττικό Πάρκο.  Το 

Αττικό Ζωολογικό Πάρκο αποτελεί σήμερα το μοναδικό ζωολογικό πάρκο στην Ελλάδα, 

φιλοξενώντας κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες όλων των ηλικιών, από όλη τη 

χώρα. Το εγχείρημα της δημιουργίας ενός ζωολογικού πάρκου, όπου η ενημέρωση και η 

ψυχαγωγία θα οδηγεί στην ευαισθητοποίηση του κοινού για την προστασία των ζώων και 

του περιβάλλοντος, ξεκίνησε  τον Μάιο του 2000, αρχικά ως Ορνιθολογικό Πάρκο 

φιλοξενώντας την τρίτη μεγαλύτερη συλλογή πουλιών στο κόσμο (1.100 πουλιά από 300 

διαφορετικά είδη).  

Σήμερα, προσφέρει στους επισκέπτες του ένα μοναδικό ταξίδι στις πέντε ηπείρους, μέσα 

από τη ζωή  περισσότερων των 2000 ζώων από 290 είδη, που φιλοξενούνται στις 

εγκαταστάσεις του, σε μια έκταση άνω των 200 στρεμμάτων, όπως λιοντάρια, ασιατικούς 

ελέφαντες, καμηλοπαρδάλεις, μαϊμούδες, αρκούδες, πιγκουίνους, παπαγάλους, δελφίνια 

και πολλά άλλα, αποτελώντας ταυτόχρονα χώρο μάθησης συναρπαστικών πληροφοριών 

για την ζωή και τις συνήθειές τους. 

Αμέσως μετά, θα πάμε στο εμπορικό κέντρο Designer Outlet Athens, της εταιρείας 

McArthurGlen, δίπλα στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο,  όπου θα έχουμε άφθονο χρόνο στη 

διάθεσή μας για ψώνια, αλλά και για να απολαύσουμε το φαγητό μας σε ένα από τα 

εστιατόρια του εμπορικού.  

Έχοντας εισαγάγει την έννοια των καταστημάτων σχεδιαστών στην Ευρώπη, η 

McArthurGlen συνεχίζει να υιοθετεί μια νέα προσέγγιση στις αγορές προορισμών. Με 

σταθερή εστίαση στον πελάτη, προσφέρει πολυπόθητες ετικέτες και συναρπαστικές 

πρωτοβουλίες αναψυχής και ψυχαγωγίας, που περιμένουν να τα ανακαλύψουμε στους 

όμορφα διαμορφωμένους χώρους τους.  

Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας το απόγευμα, όπου θα έχουμε χρόνο ελεύθερο για 

ξεκούραση και βόλτα πριν τη βραδινή μας έξοδο. Διασκέδαση μέχρι πρωίας (προαιρετικά) 

σε ένα από τα πιο γνωστά σχήματα της νυχτερινής ζωής της πόλης. 

 Διανυκτέρευση. 

 

3Η Μέρα 

Μετά το πρωινό μας, κατά τις 10.00, αναχώρηση από το ξενοδοχείο μας με προορισμό το 

Σούνιο. Από το σημείο αυτό θα απολαύσουμε τη μοναδική θέα στη θάλασσα και θα 

θαυμάσουμε από κοντά τον ναό του Ποσειδώνα που είναι αριστούργημα αρχιτεκτονικής, 

κατασκευασμένος το 444 π.Χ. Ο αρχαιολογικός χώρος που φιλοξενεί το Ναό 



περιλαμβάνει επίσης τα απομεινάρια του μικρού ναού της Αθηνάς Σουνιάδος, του 

φρουρίου με τα τείχη και τον μικρό οικισμό στο εσωτερικό του, και του αρχαίου λιμανιού 

που βρισκόταν στη σκιά του Ποσειδώνα.  

Αφού απολαύσουμε τη βόλτα μας και τον καφέ μας θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής, 

όπου μετά τις απαραίτητες στάσεις για φαγητό και καφέ θα φτάσουμε στην Ηγουμενίτσα 

για να αναχωρήσουμε με το πλοίο των 20.30 για Κέρκυρα. 

 

Τιμή συμμετοχής: 165 € το άτομο σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο 

                                  185  € το άτομο σε μονόκλινο δωμάτιο 

 

                                145 € το παιδί ως 12 ετών σε τρίκλινο δωμάτιο που συνοδεύεται από   
         δυο ενήλικες 

 

Περιλαμβάνονται: Λεωφορείο, εισιτήρια πλοίου Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα, δυο 

διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3* με πρωινό, Φ.Π.Α., φόρος διαμονής, ασφάλεια αστικής 

ευθύνης και συνοδός του γραφείου μας. 

Δεν περιλαμβάνονται: Φαγητά, ποτά, προσωπικά έξοδα και ότι δεν αναφέρεται στο 

πρόγραμμα. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ: Δήλωση συμμετοχής με εξόφληση μέχρι 10/01/23. 

 

Κάντε κράτηση στα παρακάτω τηλέφωνα: 

26610 43464 / 26395 

6986 034878 whatsapp 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΣΟΧΗΣ: 

Οι όροι συμμετοχής γίνονται γνωστοί και αποδεκτοί από όλους τους συμμετέχοντες της εκδρομής. 

1. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ, ΠΕΡΑΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΠΙΚΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ. 

2. Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΠ, ΚΑΘΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΥΠΕΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, 

ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΑΡΑΛΕΙΦΘΕΙ ΤΟ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ, ΕΚΤΟΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΕΥΣΗ ΤΗΣ 

ΕΚΔΡΟΜΗΣ.  



3. ΟΙ ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΕ ΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ. ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΩΣ 

ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ‘Η ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΓΚΡΟΥΠ.  

4. Ο ΕΚΔΡΟΜΕΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ, ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΛΠ, ΑΡΚΕΙ Ο ΣΥΝΟΔΟΣ 

ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ ΕΓΚΑΙΡΩΣ.  

5. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Ή ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ, ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΕΚΔΡΟΜΕΑ. ΚΑΘΕ 

ΕΚΔΡΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΜΙΑ ΑΠΟΣΚΕΥΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 25 ΚΙΛΑ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΙΑ 

ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΗ. ΕΙΔΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΛΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ.  

6. ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΑΞΙΔΙ, ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΕΝ 

ΕΥΝΟΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ. ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ 

ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΕΚΔΡΟΜΕΑ. 

7. Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ 3 ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ 

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ 15 ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ Ο ΕΚΔΡΟΜΕΑΣ ΕΠΙΝΑΡΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ 

ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ: ΜΕΧΡΙ 10 ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 25%, ΜΕΧΡΙ 5 ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 50% ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 3 ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 75% ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΜΕΡΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ, ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ‘Η ΑΚΥΡΩΣΗ. 


	145 € το παιδί ως 12 ετών σε τρίκλινο δωμάτιο που συνοδεύεται από
	δυο ενήλικες

