
Θέμα : Τριήμερη εκδρομή στην Αθήνα στις 12, 13 και 14-12-2016 
 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,  
Όπως γνωρίζετε η Γ’ Τάξη του Γυμνασίου μας θα πραγματοποιήσει τριήμερη εκπαιδευτική 

εκδρομή στην Αθήνα από τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου  έως και την Τετάρτη  14  Δεκεμβρίου 2016. 

Για το σκοπό αυτό θα γίνει συγκέντρωση των γονέων την Παρασκευή 2-12-2016 και ώρα 
11:00 π.μ. στο 1ο Γυμνάσιο Κιλκίς (αίθουσα εκδηλώσεων). Έως τότε σας ενημερώνουμε για τα 

εξής:  
Το πρόγραμμα θα είναι το ακόλουθο: 

 

Ημέρα 1η   

(Δευτέρα 12 
Δεκεμβρίου) 

08:00 – Αναχώρηση από την αυλή του 1ου Γυμνασίου Κιλκίς. 
12:00 – Στάση για φαγητό. 
12:30 – Αναχώρηση για Αθήνα. 
17:30 – Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια. 
18:00 –  Φαγητό στο ξενοδοχείο σε μπουφέ.  
19:00 –  Αναχώρηση για το κλειστό Παλαιού Φαλήρου για να 
παρακολουθήσουμε τη  θεατρική  παράσταση «Peter Pan on 
ice» και στη συνέχεια θα περιηγηθούμε στο ίδρυμα «Σταύρου 
Νιάρχου». 
24:00 – Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

Ημέρα 2η 

(Τρίτη 13 
Δεκεμβρίου)  
 
 

07:30 – Αφύπνιση. Πρωινό. 
09:00 – Αναχώρηση για το μουσείο της Ακρόπολης 09:30 – 
Ξενάγηση στο μουσείο της Ακρόπολης 
11:00 – Αναχώρηση για την Ακρόπολη. 
11:30 – 13:30 – Ξενάγηση στην Ακρόπολη 
14:00 – Περιήγηση στην Πλάκα - Μοναστηράκι.   
16:00 – Επιστροφή στο ξενοδοχείο 
18:00 – Επίσκεψη στη βουλή. 
21:00 – Επιστροφή στο ξενοδοχείο-  
21:30 – Βραδινό φαγητό 
22:30 – Αναχώρηση για το club 7-times 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

Ημέρα 3η 
(Τετάρτη 14 
Δεκεμβρίου)  

08:30 – Αφύπνιση, πρωινό. 
09:00 – Αναχώρηση για το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. 
Παρακολούθηση show δελφινιών.  
12:00 – Αναχώρηση για Κιλκίς με  ενδιάμεση στάση.  
Άφιξη στο Κιλκίς αργά το απόγευμα.  

 
Το συνολικό κόστος της εκδρομής είναι 110 € (εκατόν δέκα ευρώ). Το ποσό μειώνεται κατά 10€ 
(δέκα ευρώ) για κάθε μαθητή/τρια από τα έσοδα του χορού που έγινε. Παρακαλώ να 
προσκομίσετε το ποσό των 100 € (εκατό  ευρώ) έως την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016. 
Το κόστος της εκδρομής περιλαμβάνει: Μετακίνηση και διαμονή στο ξενοδοχείο STANLEY 4* με 
πρωινό σε μπουφέ, ξεναγούς στο μουσείο της Ακρόπολης και στην Ακρόπολη, φαγητό το 1ο και 2ο 
βράδυ, εισητήριο θεάτρου , Αττικού Πάρκου και club. 
 
       Η παρουσία σας στη συγκέντρωση γονέων για την εκδρομή θεωρείται απαραίτητη 
 

Η Δ/ντρια 
 
 

Δρ. Αικατερίνη Ρώσσιου 
Φυσικός-Πληροφορικός 

 
 


