
 

 
 

Πρόγραμμα 5νθήμερης Εκδρομής στην Αθήνα 
του 1ο ΓΕΛ Επανομής 16/12/22 – 20/12/22 

 

1η ημέρα : Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 
06.15 Έλεγχος του λεωφορείου από την Τροχαία Αεροδρομίου  
07.15 Συγκέντρωση στο χώρο του πάρκινγκ απέναντι από το πρώην αστυνομικό τμήμα. 
07.30 Επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για την Αθήνα. Στην διαδρομή θα πραγματοποιήσουμε (2) 
στάσεις για καφέ, φαγητό και ξεκούραση. 
15.30 (περίπου) Άφιξη στην Αθήνα και επίσκεψη στο Πολιτιστικό Κέντρο Σταύρος Νιάρχος ξεκινώντας από 
την Αγορά, την Νέα Εθνική Βιβλιοθήκη, τα Αναγνωστήρια, την Αίθουσα Σπύρου Λούη, τον Φάρο, τους 
Κήπους κα – Χρόνος ελεύθερος για περιήγηση και για πρόχειρο φαγητό εξ ιδίων. 
17.30 Επιβίβαση στο λεωφορείο και μεταφορά στο ξενοδοχείο διαμονής μας στο κέντρο της Αθήνας. Άφιξη 
στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση στα δωμάτια μας και χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση. 
20.00 Δείπνο στο εστιατόριο του ξενοδοχείου μας.- Διανυκτέρευση. 

 
2η ημέρα : Σάββατο 17  Δεκεμβρίου 2022 
08.00 Αφύπνιση και πρωινό στο εστιατόριο του ξενοδοχείου μας. 
10.00 Επιβίβαση στο λεωφορείο και μετάβαση στον Βράχο της Ακρόπολης. Ξενάγηση διάρκειας 1,30΄ ώρας 
περίπου, από δύο (2) διπλωματούχους ξεναγούς. 
12.00 Συνεχίζουμε πεζοί για το Μουσείο της Ακρόπολης. Ξενάγηση του Μουσείου διάρκειας 2 ωρών, από 
δύο (2) διπλωματούχους ξεναγούς.  
Αμέσως μετά μετάβαση στην Πλάκα, στα Αναφιώτικα, στο Μοναστηράκι και στο Θησείο. Χρόνος ελεύθερος 
για αγορές σουβενίρ, καφέ και φαγητό εξ ιδίων. 
17.30 Επιβίβαση στο λεωφορείο, επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και ξεκούραση στα δωμάτια μας. 
20.00 Δείπνο στο  εστιατόριο του ξενοδοχείου. - Διανυκτέρευση. 
 
3η ημέρα : Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022 
08.00 Αφύπνιση και πρωινό στο εστιατόριο του ξενοδοχείου. 
10.00 Επιβίβαση στο λεωφορείο και μετάβαση στο κέντρο της Αθήνας και περιήγηση στο Ιστορικό Κέντρο.  
Στις 10.30 θα παρακολουθήσουμε στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, την επίσημη αλλαγή της 
Προεδρικής Φρουράς, αποτελούμενη από διμοιρία των Ευζώνων, συνοδευόμενη από μουσική μπάντα του 
Ελληνικού Στρατού. 
Αμέσως μετά θα πραγματοποιήσουμε περίπατο πέριξ της Βουλής των Ελλήνων και συγκεκριμένα στο 
Ζάππειο Μέγαρο, στον Εθνικό Κήπο, στην οδό Ηρώδη Αττικού με το Προεδρικό Μέγαρο, το Μέγαρο 
Μαξίμου, και το Μέγαρο της Προεδρικής Φρουράς. 
Στις 13.30 περίπου θα κατευθυνθούμε πεζή (950μ.) στην Εθνική Πινακοθήκη και στις 14.00 θα 
επισκεφθούμε το ανακαινισμένο κτίριο σε δύο ομάδες. 
Στην συνέχεια, πεζοί θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας (1,1χλμ.) και στις 16.30 θα γευματίσουμε στο 
εστιατόριο. – Ξεκούραση στα δωμάτια μας. 
18.30 Μετάβαση με το λεωφορείο στο Θέατρο Ρεξ για να παρακολουθήσουμε  στις 19.30  την παράσταση 
<Το ξύπνημα της Άνοιξης> Στην παράσταση γίνεται χρήση strobe light 
21.00 Πρόχειρο φαγητό εξ ιδίων στην περιοχή του κέντρου και επιστροφή στο ξενοδοχείο. - Διανυκτέρευση. 
 
 
 



 
 

 
4η ημέρα : Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022 
08.00 Αφύπνιση και πρωινό στο εστιατόριο του ξενοδοχείου. 
09.30 Επιβίβαση στο λεωφορείο και μετάβαση στο Λαύριο και συγκεκριμένα στο Βιοτεχνικό-Βιομηχανικό 
Εκπαιδευτικό Μουσείο όπου στις 10.30 θα συμμετάσχουμε σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
Αμέσως μετά επίσκεψη στο Σούνιο και συγκεκριμένα στο Ναό του Ποσειδώνα.  
Το μεσημέρι επίσκεψη στην Γλυφάδα και συγκεκριμένα στην πλατεία της Γλυφάδας. Φαγητό εξ ιδίων 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και ξεκούραση στα δωμάτια μας. 
20.00 Δείπνο στο  εστιατόριο του ξενοδοχείου. 
Το βράδυ ελεύθερος χρόνος στην Πλατεία Αγίας Ειρήνης - Διανυκτέρευση. 

 
5η ημέρα : Τρίτη  20 Δεκεμβρίου 2022 
08.00 Αφύπνιση και πρωινό στο εστιατόριο του ξενοδοχείου. 
10.00 Επιβίβαση  στο λεωφορείο με τις αποσκευές μας και αναχώρηση. 
Σήμερα θα επισκεφθούμε την ευρύτερη περιοχή του Κολωνακίου. 
12.00 Αναχώρηση από την Αθήνα με προορισμό την πόλη της Χαλκίδας.  
Άφιξη στην Χαλκίδα και περιήγηση στον πεζόδρομο, στην παραλία της πόλης και χρόνος ελεύθερος για 
φαγητό εξ ιδίων. 
15.30 Επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για την Θεσσαλονίκη. Στην διαδρομή θα 
πραγματοποιήσουμε (2) στάσεις για καφέ, φαγητό και ξεκούραση. 
21.30 Άφιξη στον χώρο του σχολείου 

 
 
 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ : 
Airotel Stratos Vassilikos Hotel 4* - www.airotel.gr  

 Μιχαλακοπούλου 114, Αθήνα 115 27, τηλέφωνο : 210 7706611 
 

Χρήσιμες Πληροφορίες – Τιμές Εισόδων 
 

ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ : 
Ο φόρος διαμονής δεν συμπεριλαμβάνεται και θα καταβληθεί επιπλέον. Σύμφωνα με το νόμο 4389/2016, ΦΕΚ Α 94-
2016, άρθρο 53 επιβάλλεται φόρος διαμονής υπέρ του δημοσίου στις Ελληνικές  τουριστικές επιχειρήσεις από 
1/1/2018.Ο φόρος διαμονής επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση (ανά διανυκτέρευση) και σύμφωνα με την αξιολόγηση 
από τον ΕΟΤ, θα είναι αντίστοιχος με τα  αστέρια του καταλύματός και πληρωτέος στο κατάλυμα. 
Για ξενοδοχεία ( 4*) ο φόρος είναι  3,00 € ανά δωμάτιο, ανά διανυκτέρευση. 
 
 

Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος : δωρεάν είσοδος 
Εθνική Πινακοθήκη : δωρεάν είσοδος 
Μουσείο Ακρόπολης :  δωρεάν είσοδος 
Βράχος Ακρόπολης : δωρεάν είσοδος 
Η χρήση ακουστικής ξενάγησης (whisper) είναι υποχρεωτική  
Μουσείο Ακρόπολης & Βράχος Ακρόπολης : 3€ κατά άτομο 
Θεατρική παράσταση : 3€ κατά άτομο 
Βιοτεχνικό-Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό Μουσείο : 5€ κατά άτομο 
Σούνιο : δωρεάν είσοδος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.airotel.gr/


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 
 

 
Στην είσοδο του Μουσείου υπάρχει σύστημα ελέγχου αποσκευών X-Ray. Για τον λόγο αυτό, συνιστάται στους επισκέπτες να 
αποφεύγουν τις μεγάλες αποσκευές. 

 
Το βεστιάριο βρίσκεται στον ισόγειο χώρο του Μουσείου, όπου οι επισκέπτες υποχρεούνται να αφήνουν τα σακίδιά τους και 
ογκώδη αντικείμενα. Το Μουσείο δεν φέρει ευθύνη για εύθραυστα ή πολύτιμα αντικείμενα που φυλάσσονται στο βεστιάριο. 

 
Οι επισκέπτες μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο του Μουσείου σε όλους τους χώρους. 

 
Η χρήση κινητών τηλεφώνων επιτρέπεται μόνο στον προθάλαμο, στο εστιατόριο και στο αναψυκτήριο του Μουσείου. 

 
Η ερασιτεχνική φωτογράφιση και κινηματογράφηση επιτρέπεται σε όλους τους χώρους του Μουσείου, εκτός από την Αίθουσα της 
Αρχαϊκής Ακρόπολης. Δεν επιτρέπεται η χρήση φλας και πρόσθετου επαγγελματικού εξοπλισμού (φορητά φώτα και τρίποδο) στους 
εσωτερικούς χώρους του Μουσείου. Η δημοσίευση του υλικού σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα δεν επιτρέπεται.  

 
Το Γραφείο Πληροφοριών βρίσκεται στο ισόγειο του Μουσείου, δίπλα στα ταμεία εισιτηρίων και λειτουργεί τις ημέρες και ώρες 
λειτουργίας του Μουσείου. Εκεί οι επισκέπτες μπορούν να παραλάβουν δωρεάν το χάρτη του Μουσείου σε 8 γλώσσες (ελληνικά, 
αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, ρώσικα, κινέζικα και ιαπωνικά), καθώς και τις φόρμες απώλειας 
αντικειμένων και παρατηρήσεων. 

 
Το Μουσείο έχει δύο πωλητήρια, ένα στο ισόγειο και ένα στον δεύτερο όροφο, στα οποία διατίθενται στους επισκέπτες είδη που 
ολοκληρώνουν την εμπειρία της επίσκεψής τους στο Μουσείο αλλά και είδη που μπορούν να τα προσφέρουν ως δώρα. Τα 
Πωλητήρια παραμένουν ανοιχτά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Μουσείου. Για την είσοδο των επισκεπτών στο Πωλητήριο του 
ισογείου δεν απαιτείται η προμήθεια εισιτηρίου. Για την είσοδο των επισκεπτών στο Πωλητήριο του δεύτερου ορόφου απαιτείται η 
προμήθεια μηδενικού εισιτηρίου από τα εκδοτήρια εισιτηρίων. Τα Πωλητήρια παραμένουν ανοιχτά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας 
του Μουσείου και κλείνουν 15 λεπτά νωρίτερα από την ώρα κλεισίματος του Μουσείου. 

 
Στο ισόγειο του Μουσείου λειτουργεί καφέ που το γυάλινο δάπεδό του επιτρέπει τη θέαση στην αρχαιολογική ανασκαφή ενώ στον 
δεύτερο όροφο λειτουργεί εστιατόριο με πανοραμική θέα στην Ακρόπολη. Για την πρόσβαση των επισκεπτών στο Καφέ του ισογείου 
δεν απαιτείται η προμήθεια εισιτηρίου. Για την πρόσβαση των επισκεπτών στο εστιατόριο του δεύτερου ορόφου απαιτείται η 
έκδοση μηδενικού εισιτηρίου από τα ταμεία εισιτηρίων. Τα Καφέ και Εστιατόριο παραμένουν ανοιχτά τις ημέρες και ώρες 
λειτουργίας του Μουσείου και σερβίρουν έως 30 λεπτά νωρίτερα από την ώρα κλεισίματος του Μουσείου. Κάθε Παρασκευή το 
Εστιατόριο του δευτέρου ορόφου παραμένει ανοιχτό έως τα μεσάνυχτα. 

 
Με θέα τις Καρυάτιδες και το αέτωμα του Εκατόμπεδου, το αναγνωστήριο στο δεύτερο όροφο του Μουσείου αποτελεί έναν 
ξεχωριστό χώρο μάθησης. Οι επισκέπτες μπορούν ελεύθερα να χρησιμοποιήσουν το χώρο και να ξεφυλλίσουν βιβλία για όλες τις 
ηλικίες σχετικά με την Ακρόπολη, την αρχαία Ελλάδα και το Μουσείο. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το δικό τους 
υπολογιστή και το ελεύθερο ασύρματο δίκτυο. 

 
Στο χώρο αυτό οι επισκέπτες μπορούν να θαυμάσουν από κοντά την ευφάνταστη μακέτα "Lego Acropolis" φτιαγμένη με 120.000 
τουβλάκια Lego που δώρισε στο Μουσείο Ακρόπολης το Μουσείο Nicholson στο Πανεπιστήμιο του Σύδνεϋ, έπειτα από 
πρωτοβουλία του Michael Turner, επιμελητή του Μουσείου Nicholson. Η Ακρόπολη χτίστηκε αποκλειστικά από 120.000 τουβλάκια 
LEGO® σε περίπου 300 ώρες από τον Ryan McNaught. Η μακέτα βρίσκεται στον δεύτερο όροφο του Μουσείου Ακρόπολης, στον 
χώρο του Εργαστηρίου Τεχνών, δίπλα στο εστιατόριο. 
 

 
ΚΑΛΟ ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΙ 

https://www.theacropolismuseum.gr/sites/default/files/lost_found_form.xls
https://www.theacropolismuseum.gr/sites/default/files/lost_found_form.xls
https://www.theacropolismuseum.gr/sites/default/files/forma_paratirisewn.doc
https://www.theacropolismuseum.gr/el/content/politiria
https://www.theacropolismuseum.gr/el/content/kafe-estiatorio
https://www.theacropolismuseum.gr/el/content/i-akropoli-me-toublakia-lego-kai-polli-fantasia

