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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ  ΑΘΗΝΑ :ΒΟΥΛΗ,ΑΚΡΟΠΟΛΗ,ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 

Πέμπτη 15 και Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016 

ΠΡΩΤΗ  ΗΜΕΡΑ,  Τρίτη  15-12-2016 

7.00                      Αναχώρηση από το σχολείο 

12.00                     Άφιξη στην Αθήνα με ενδιάμεση στάση περίπου 40’ 

12.00-14.30           Επίσκεψη στο κέντρο πολιτισμού "Σταύρος Νιάρχος" 

15.00-16.00           Πρόγραμμα Βουλής 1η Ομάδα 

16.00 -17.00          Πρόγραμμα Βουλής 2η Ομάδα. 

17.30                      Συγκέντρωση στο Lobby του ξενοδοχείου  (κεντρικό ξενοδοχείο  

                              4 αστέρων) και τακτοποίηση στα δωμάτια. 

21.30                      Βραδινό φαγητό με ζωντανή μουσική. 

23.30                     Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ:ΤΕΤΑΡΤΗ  16 -12-2016 

8.30-10.00          Πρωινό στο Ξενοδοχείο. 

10.00-11.00          Μετάβαση από το ξενοδοχείο στην Ακρόπολη. 

11.15-13.00          Περιήγηση στο Βράχο της Ακρόπολης με τις μουσειοπαιδαγωγούς και   

                            παρουσίαση  από τα παιδιά της δομής και των οπτικών διορθώσεων του     

                             ναού του  Παρθενώνα. 

13.15 -14.30        Άφιξη στο Μουσείο  της Ακρόπολης και περιήγηση συνοδεία   

                              Μουσειοπαιδαγωγού. 

14.30-15.30          Μετάβαση στο ‘’The Mall‘’ στο Μαρούσι. 

15.30-17.15          Περιήγηση στο εμπορικό κέντρο και γεύμα. 

17.30                     Αναχώρηση από Αθήνα. 

22.30                     Άφιξη στα Τρίκαλα. 


