
 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΒΑΛΑ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

24-26/12/2022 & 06-08/01/2023 

ΑΘΗΝΑ 
(ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΙ ΙΕΡΟΣ ΒΡΑΧΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ) 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 24/12/2022  & 06/01/2023              3 ΗΜΕΡΕΣ 

1η µέρα: ΚΑΒΑΛΑ  – ΑΘΗΝΑ  

 Αναχώρηση το πρωί από το γραφείο μας   µε ενδιάμεσες στάσεις για καφέ και φαγητό και 

µέσω Θεσσαλονίκης-Κατερίνης-Λάρισας-Λαµίας, φθάνουμε  στην Αθήνα. Τακτοποίηση 

στο ξενοδοχείο µας. Ένας περίπατος στην στολισμένη Πλάκα µε προαιρετικό δείπνο θα 

ολοκληρώσει τη µέρα µας.  Διανυκτέρευση. 

2η µέρα: ΑΘΗΝΑ περιήγηση πόλης (ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ, ΑΚΡΟΠΟΛΗ) 

Πρωινό και στη συνέχεια αναχώρηση για ξενάγηση µέσα από το λεωφορείο στην πόλη της 

Αθήνας, όπου και θα γνωρίσουμε τα βασικότερα αξιοθέατα της πρωτεύουσας, όπως το 

Παναθηναϊκό Στάδιο, τον Βασιλικό Κήπο, τη Βουλή των Ελλήνων, την πλατεία Συντάγματος 

µε το µνηµείο Αγνώστου Στρατιώτη, το Ζάππειο και τις Στήλες Ολυμπίου Διός. Τέλος, 

επίσκεψη στο νέο µουσείο της Ακρόπολης και στην Ακρόπολη. Η υπόλοιπη ηµέρα ελεύθερη 

στην πόλη της Αθήνας. Διανυκτέρευση. 

3η µέρα:  ΑΘΗΝΑ – ΒΟΛΟΣ - ΚΑΒΑΛΑ 

Πρωινό και χρόνος ελεύθερος στο κέντρο της πρωτεύουσας. Νωρίς το μεσημέρι 

αναχωρούμε και  κάνοντας στάσεις για καφέ στο δρόμο και για φαγητό στην πανέμορφη 

πόλη του Βόλου άφιξη το βράδυ στην πόλη µας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ΑΘΗΝΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ 

Αναχώρηση: 24/12  & 06/01  

Ξενοδοχεία Διατροφή 
Early 

booking 

Τιμή κατ’ άτομο 

σε δίκλινο / 

τρίκλινο  

Παιδί 

2έως12 

ετών 

σε 

τρίκλινο 

Επιβ. 

Μονόκλινου 

Γενικές 

Πληροφορίες 

AIROTEL 

PARTHENON 
4* 

(150 μέτρα από το 

μουσείο της 

ακρόπολης)    

Πρωινό 179€   189 €  119 € 75  € 

 

Η τιμή Early 

booking ισχύει 

για κρατήσεις 

έως 05/12 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Στην τιμή περιλαμβάνονται :  

• Μεταφορές με πολυτελές λεωφορείο του γραφείου μας .  

• Δυο διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στο κέντρο της πόλης 

• Μετακινήσεις - περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. 

• Συνοδό - αρχηγό του γραφείου μας. Ο αρχηγός της εκδρομής διατηρεί το δικαίωμα 

τροποποίησης του προγράμματος χωρίς παραλείψεις εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για 

την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. 

• Ταξιδιωτική ασφάλεια και ασφάλεια αστικής ευθύνης . 

• Φ.Π.Α.  

 

 Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται :  

• Ποτά, εισόδους σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα 

ως προαιρετικό ή εξ’ ιδίων. 

• Φόρος διαμονής που πληρώνεται ατομικά από τον πελάτη στο ξενοδοχείο.  

 

 

 

 

 

 

 


