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Αγαπητές Φίλες και Φίλοι, 

 

Σας γνωστοποιούμε ότι,  

 

► το Μουσείο Μπενάκη και το Κυλικείο (Κουμπάρη 1) είναι ανοικτά έως τα μεσάνυχτα κάθε Πέμπτη και 

Σάββατο. Το Κυλικείο της Κουμπάρη προσφέρει 10% έκπτωση στο σύνολο του λογαριασμού, με την επίδειξη 

της Ταυτότητας Μέλους. 

 

► στο Γραφείο των Φίλων (Κριεζώτου 3) θα βρείτε όλες τις εκδόσεις του Μουσείου Μπενάκη με έκπτωση 

20%, αποκλειστικά για τα μέλη.   

 

► η συνδρομή, για το έτος 2016, για όσα μέλη δεν την έχουν ήδη εξοφλήσει (χρυσή κάρτα με Ημ.Ληξ. 

03/2017), ανέρχεται στα € 65 και αντίστοιχα στα € 100 για τα ζεύγη. Οι νέοι έως 35 ετών καταβάλλουν 

συνδρομή € 35. 
 

●  Το ωράριο του Γραφείου των Φίλων είναι:  Δευτέρα – Παρασκευή:  09.00 - 15.00 
       

●  Το e-mail των Φίλων είναι:  friendbm@otenet.gr 
 

●  Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις του Σωματείου είναι η καταβολή της συνδρομής του 

2016,  την οποία μπορείτε να εξοφλείτε στο Γραφείο των Φίλων, Κριεζώτου 3 (Πινακοθήκη Ν. 

Χατζηκυριάκου-Γκίκα) με μετρητά ή με Πιστωτική Κάρτα ή στην ALPHA BANK    

 

Αρ. Λογ.:  115 00 2002017358 

IBAN:    GR48 0140 1150 1150 0200 2017 358 

 

● τα μέλη, την ημέρα των δηλώσεων συμμετοχής στις εκδηλώσεις, μπορούν να δηλώνουν μέχρι δύο άτομα. 

 

● τα μέλη πρέπει να έχουν μαζί τους την ταυτότητα μέλους, η οποία είναι απαραίτητη για ενδεχόμενη ελεύθερη 

είσοδο στα κρατικά μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους. 

 

●  το μέλος του Δ.Σ., που συνοδεύει την ομάδα στις επισκέψεις και στις εκδρομές, διαθέτει κινητό τηλέφωνο, 

με αριθμό:  6983 241 361. 

 

● τα μέλη οφείλουν να εξοφλούν, εγκαίρως, το αντίτιμο της συμμετοχής τους στις διάφορες εκδηλώσεις, διότι 

το μέλος του Δ.Σ., που θα συνοδεύει, ΔΕΝ θα δέχεται χρήματα. 

 

● τα μέλη οφείλουν να ειδοποιούν, εγκαίρως, όταν δεν θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση, 

στην οποία έχουν δηλώσει συμμετοχή, ούτως ώστε να καλύπτεται η θέση από τη λίστα αναμονής.  

 

●  Κατά την εκτέλεση του προγράμματος υπάρχει περίπτωση αλλαγών, για τις οποίες δεν είναι πάντοτε 

εφικτό να ενημερώνουμε. 

 

●  Παρακαλούμε τα μέλη μας να γνωστοποιήσουν στο Γραφείο των Φίλων το e-mail τους καθώς και τον 

αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου (εάν δεν το έχουν ήδη γνωστοποιήσει) 

 

●  Παρακαλούμε επίσης τα μέλη μας να γνωστοποιούν στο Γραφείο των Φίλων τις τυχόν αλλαγές στα e-mail 

τους καθώς και τις τυχόν αλλαγές στους αριθμούς των σταθερών και κινητών τηλεφώνων τους, ώστε να είναι 

εφικτή η ταχύτερη επικοινωνία μαζί τους. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

 
Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου, ώρα 10.00 από Πλ. Ρηγίλλης 

Επίσκεψη με ξενάγηση στις μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις του Διεθνούς Αερολιμένα «Ελευθέριος 

Βενιζέλος». 

Θα μας υποδεχθεί η κ. Χαρά Μητσοτάκη, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων του Αερολιμένα. Στην περιοδική έκθεση 

φωτογραφίας «1%: “Privilege” in a time of global inequality»  θα μας ξεναγήσει ο κ. Μανόλης Μωρεσόπουλος 

και κατόπιν στην έκθεση «Ολυμπιακοί Αγώνες 1896 – Οι ιστορικές φωτογραφίες του Άλμπερτ Μάγιερ μέσα από το 

βλέμμα της Εύας Νάθενα» η ίδια η καλλιτέχνης κ. Εύα Νάθενα. Η ξενάγηση θα συνεχισθεί στο χώρο του 

Μουσείου, «Συλλογή αρχαιολογικών ευρημάτων περιοχής αεροδρομίου» από την κ. Αναστασία Λαζαρίδου, 

Διευθύντρια Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής. Θα επισκεφθούμε ακόμη την έκθεση «Το Μουσείο 

Ακρόπολης – Ένας κλασικός προορισμός» καθώς επίσης και τη διαδραστική έκθεση για τον Ελευθέριο Βενιζέλο. 

Μετά τις ξεναγήσεις θα μπορούμε να πιούμε καφέ ή να φάμε κάτι στα εστιατόρια του αεροδρομίου. 

Συμμετοχή: έως 48 άτομα. Συνοδεύει ο κ. Γιώργος Πισιμίσης. 

Κόστος συμμετοχής:  € 15. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 

 

Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, στη Συλλογή Αγγείων & Μικροτεχνίας. 

 Η ξενάγηση θα γίνει από Αρχαιολόγο της Συλλογής. 

Συμμετοχή: έως 35 άτομα. Συνοδεύει ο κ. Απόστολος Βερβέρογλου. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 

 

Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην έκθεση «Thomas Hope: Σχέδια της Οθωμανικής Κωνσταντινούπολης», που 

φιλοξενεί το Μουσείο Μπενάκη Ισλαμικής Τέχνης. Η ξενάγηση θα γίνει από την κ. Φανή Μαρία Τσιγκάκου, 

Δρ. Ιστορίας της Τέχνης και την κ. Μίνα Μωραΐτου, Επιμελήτρια του Μουσείου Μπενάκη Ισλαμικής Τέχνης. 

Μετά το τέλος της ξενάγησης θα ανεβούμε στο «νέο» café στην ταράτσα του κτιρίου. 

Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου, Διπύλου 12 & Πλ. Αγίων Ασωμάτων 22, Κεραμεικός-τηλ.2103251311. 

Συμμετοχή: έως 35 άτομα. Συνοδεύει η κ. Αθηνά Κυρτάτα. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 

 

Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου, ώρα 09.00 από Πλ. Ρηγίλλης και 

Κυριακή 2 Οκτωβρίου, ώρα 09.00 από Πλ. Ρηγίλλης 

Δύο επισκέψεις με ξενάγηση στο Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών. 

Η ανάγκη για ένα σύγχρονο μουσείο, αντάξιο της μακραίωνης βοιωτικής ιστορίας, οδήγησε στη ριζική 

ανακατασκευή και επέκταση του παλαιού κτιρίου και στην ολοκληρωτική σχεδόν ανανέωση των εκθεμάτων του, 

τα οποία προέρχονται κυρίως από πρόσφατες ανασκαφές. Η ξενάγηση θα γίνει από αρχαιολόγο της Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Βοιωτίας. Θα γευματίσουμε στην περιοχή και θα επιστρέψουμε στην Αθήνα το απόγευμα. 

Συμμετοχή: έως 48 άτομα. Συνοδεύουν η κ. Μαρία Μπενία και ο κ. Γιώργος Πισιμίσης αντίστοιχα. 

Κόστος συμμετοχής:  € 20 

Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 

 

Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην περιοδική έκθεση, που φιλοξενεί το Μουσείο Ακρόπολης, «Δωδώνη. Το Μαντείο 

των ήχων». Με την ευκαιρία αυτή θα μας δείξουν και τα τρία χρυσά σκυθικά αντικείμενα από τις συλλογές του 

περίφημου Μουσείου της Αγ. Πετρούπολης «Ερμιτάζ», που εκτίθενται στο ισόγειο του Μουσείου της 

Ακρόπολης. Οι ξεναγήσεις θα γίνουν από Αρχαιολόγο του Μουσείου. Είσοδος €3 πληρωτέα επί τόπου. 

Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15. 

Συμμετοχή: έως 35 άτομα. Συνοδεύει η κ. Κατερίνα Αγραφιώτη. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 
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Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου ώρα 19.30 στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη, Κουμπάρη 1. 

Ομιλία του κ. Βασίλη Κουτσαβλή, Προέδρου του Σωματείου «Φίλοι Κτήματος Τατοΐου», με θέμα:  

«To αβέβαιο μέλλον του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου».  Θα υπάρχει παράλληλη προβολή διαφανειών. 

Είσοδος ελεύθερη. 

 

 

Τετάρτη 5 Οκτωβρίου, ώρα 10.30 από Πλ. Ρηγίλλης 

Επίσκεψη με ξενάγηση στη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία – Αρσάκεια στο Π. Ψυχικό, οδός Αρσάκη 1. Θα μας 

μιλήσουν για την ιστορία του ιδρυτού Αποστόλου Αρσάκη καθώς και για το πολύπλευρο έργο της Εταιρείας, από 

την ίδρυσή της (1836) έως σήμερα. Στη συνέχεια θα μας ξεναγήσουν στο κτίριο και στους χώρους του 

Αρσακείου, ενός από τα παλαιότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Αθήνας. 

Συμμετοχή: έως 48 άτομα. Συνοδεύει η κ. Κατερίνα Αγραφιώτη. 

Κόστος συμμετοχής:  € 15 

Δηλώσεις συμμετοχής από Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 

 

Κυριακή 9 Οκτωβρίου, ώρα 09.30 από Πλ. Ρηγίλλης 

Επίσκεψη με ξενάγηση στον ιστορικό χώρο του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου. Η ξενάγηση θα γίνει από 

τον κ. Βασίλη Κουτσαβλή, Πρόεδρο του Σωματείου «Φίλοι Κτήματος Τατοΐου». Θα γευματίσουμε στην περιοχή 

και θα επιστρέψουμε στην Αθήνα το απόγευμα. 

Συμμετοχή: έως 48 άτομα. Συνοδεύει η κ. Μαρία Μπενία. 

Κόστος συμμετοχής:  € 15 

Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 3 Οκτωβρίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 

 

Τρίτη 11 Οκτωβρίου, ώρα 10.00 από Πλ. Ρηγίλλης 

Επίσκεψη με ξενάγηση στα παρεκκλήσια και στον Ι. Ν. της Αγίας Τριάδος στον Πειραιά. Στο Ναό, τον οποίο 

κοσμούν αγιογραφίες βυζαντινής τεχνοτροπίας του Στέφανου Αλμαλιώτου και του μαθητή του Ανάργυρου 

Λιάκου, καθώς και στα δύο παρεκκλήσια του Ναού θα ξεναγηθούμε από την ερευνήτρια-βυζαντινολόγο Δρ. 

Μαρία Νάνου . Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε και θα ξεναγηθούμε στο Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος, στην 

έκθεση που φιλοξενεί: «ΟΛΚΑΣ ΙΙ: Ταξιδεύοντας από και προς το Βυζάντιο. Μεσαιωνικά λιμάνια από τον Εύξεινο 

Πόντο στην Ανατολική Μεσόγειο». Η έκθεση αυτή αποτελεί ένα φωτογραφικό ταξίδι στο μαγευτικό κόσμο της 

Ανατολής. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε το ομώνυμο ιστορικό documentaire διάρκειας 1 ώρας. Η ξενάγηση 

θα γίνει από την Επιμελήτρια κ. Ιωάννα Μπερμπίλη. Κατόπιν θα γευματίσουμε σε εστιατόριο στο Μικρολίμανο 

(έξοδα ατομικά). 

Συμμετοχή: έως 48 άτομα. Συνοδεύει η κ. Ρωξάνη Τσιμπιροπούλου. 

Κόστος συμμετοχής: € 15. Η είσοδος στο Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος θα πληρωθεί επί τόπου (€4 ή € 2 μειωμένο). 

Δηλώσεις συμμετοχής από Πέμπτη 6 Οκτωβρίου  στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 

 

Πέμπτη 13 Οκτωβρίου, ώρα 19.00 στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη, Κουμπάρη 1 

Προβολή του documentaire «ΝΟΣΤΟΣ»  σε σκηνοθεσία Sandrine Dumas, για τη Θάλεια Φλωρά-Καραβία, 

διάρκειας 82΄. Η σκηνοθέτης διερευνά τους μυστικούς οικογενειακούς δεσμούς, που την ενώνουν με τη χώρα 

μας, μέσα από την ιστορία της πρωτοπόρου ζωγράφου Θάλειας Φλωρά-Καραβία.  

Συμμετοχή: έως 55 άτομα. Συνοδεύει η κ. Μαρία Μπενία. 

Κόστος συμμετοχής:  € 5 πληρωτέα επί τόπου (στην είσοδο του Αμφιθεάτρου). 

Δηλώσεις συμμετοχής από Παρασκευή 7 Οκτωβρίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 

 

 

Δευτέρα 17 Οκτωβρίου, ώρα 19.00 στο Αίθριο του Μουσείου Μπενάκη, Κουμπάρη 1 

Τιμητική εκδήλωση στη μνήμη του αείμνηστου ευπατρίδη Νίκου Ρωκ Μελά, μεγάλου δωρητή του 

Μουσείου Μπενάκη, ο οποίος συνέδεσε τη ζωή του με την τέχνη, τον πολιτισμό και την ανιδιοτελή προσφορά. 

Για την προσωπικότητα και το έργο του θα μιλήσουν διακεκριμένοι εκπρόσωποι του πολιτισμού και της 

κοινωνίας.  

Είσοδος ελεύθερη. 
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Πέμπτη 20 Οκτωβρίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στο Ψηφιακό Μουσείο «Η Σμύρνη των δύο Ηπείρων του Ελληνισμού και του 

Κόσμου». Πρόκειται για την πρώτη μόνιμη συλλογή, που αναδεικνύει την ιστορία των Σμυρνιών με έμφαση 

στην ιστορική συνέχεια, μέσα από αρχειακό υλικό, ήχο, βίντεο, εφημερίδες, φωτογραφίες και δυνατότητα 

αναζήτησης πληροφοριών. Η ξενάγηση θα γίνει από υπεύθυνους του Μουσείου. 

Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου, Ελευθερίου Βενιζέλου 87, Νέα Σμύρνη, τηλ. 2109355771. 

Συμμετοχή έως 40 άτομα. Συνοδεύει ο κ. Απόστολος Βερβέρογλου. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Τετάρτη 12 Οκτωβρίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 

 

Κυριακή 23 Οκτωβρίου, ώρα 11.00 

Περιήγηση σε μνημεία της διαχρονικής Πλάκας: στο καλύτερα σωζόμενο δείγμα χορηγικού μνημείου της 

κλασσικής περιόδου, το μνημείο του Λυσικράτους (4ος αι. π.Χ.), στον κομψό Άγιο Νικόλαο Ραγκαβά (11ος αι.), 

άλλοτε ιδιωτικό παρεκκλήσιο της ομώνυμης αθηναϊκής οικογένειας, στους Αγίους Αναργύρους Κολοκύνθη 

(Μετόχι Παναγίου Τάφου, 16ος/17ος αι.), χαρακτηριστική βασιλική των πρώιμων μεταβυζαντινών χρόνων, καθώς 

και στη γραφική μεσοβυζαντινή Μεταμόρφωση του Σωτήρος (11ος αι.). Ο περίπατος θα ολοκληρωθεί με την 

απαραίτητη στάση σε café της περιοχής! 

Συνάντηση στο Μνημείο του Λυσικράτους, οδός Λυσικράτους (απέναντι από τους στύλους του Ολυμπίου Διός). 

Συμμετοχή: έως 35 άτομα. Ξεναγεί και συνοδεύει ο κ. Σταύρος Αρβανιτόπουλος 

Δηλώσεις συμμετοχής από Παρασκευή 14 Οκτωβρίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 

 

Τρίτη 25 έως Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2016 

Πενθήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη (Χανιά – Ρέθυμνο) 

Τρίτη 25/10: Αναχώρηση στις 07.50 με την AEGEAN (ΟΑ 332) για Χανιά. Άφιξη στις 08.40. Πρώτος 

σταθμός μας οι Τάφοι των Βενιζέλων, συνεχίζουμε προς την Ι. Μ. Αγίας Τριάδος ή Μονή Τζαγκαρόλων 

(17ος αι.), στην οποία θα ξεναγηθούμε. Κατόπιν θα επισκεφθούμε την κατοικία του Ελευθερίου 

Βενιζέλου στη Χαλέπα, ιστορικό προάστειο των Χανίων. Μετά περνώντας από το πανέμορφο φαράγγι 

του Ελευθερίου Βενιζέλου με τα «Κρι-Κρι» θα επισκεφθούμε την παλαιά αρχοντική κατοικία του στo 

Θέρισο, την οποία χρησιμοποιούσε ως αρχηγείο κατά τη διάρκεια του κινήματος του 1905. Θα 

γευματίσουμε στην περιοχή και θα κατευθυνθούμε προς το ξενοδοχείο Kydon (4*) νωρίς το απόγευμα. 

Το υπόλοιπο της ημέρας και το βράδυ θα είναι ελεύθερα. 

Τετάρτη 26/10: Μετά το πρόγευμα, γύρω στις 9.00 θα γνωρίσουμε την όμορφη πόλη των Χανίων. Πρώτα 

θα επισκεφθούμε και θα ξεναγηθούμε στη Δημοτική Πινακοθήκη της πόλης και στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο, το οποίο στεγάζεται στο Καθολικό της ενετικής Μονής του Αγίου Φραγκίσκου και λειτουργεί 

ως Μουσείο από το 1963. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς το Μάλεμε, όπου βρίσκεται το 

Γερμανικό Νεκροταφείο και προς το Κολυμπάρι. Μετά θα επισκεφθούμε και θα ξεναγηθούμε στην Ι. Μ. 

της Παναγίας της Οδηγήτριας, γνωστή ως Μονή κυρά-Γωνιάς, η οποία είναι  αφιερωμένη στην Κοίμηση 

της Θεοτόκου. Κατόπιν θα επισκεφθούμε το χωριό Ομαλός, μικρό γραφικό χωριό στη μέση του 

ομώνυμου οροπεδίου. Θα γευματίσουμε στην περιοχή και θα επιστρέψουμε στα Χανιά. Το βράδυ 

ελεύθερο. 

Πέμπτη 27/10: Μετά το πρόγευμα, γύρω στις 09.00 θα αναχωρήσουμε για να εξερευνήσουμε τη νότια 

πλευρά της Κρήτης. Στη διαδρομή μας θα σταθούμε πρώτα στο παραδοσιακό χωριό Βρύσες, θα 

περάσουμε το χωριό Βάμος και θα κατευθυνθούμε προς το χωριό Ασκύφου, παραδοσιακό σφακιανό 

χωριό κάτω από τα Λευκά Όρη. Θα γευματίσουμε στα ιστορικά Σφακιά. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε 

και θα ξεναγηθούμε στο επιβλητικό Φραγκοκάστελλο (14ος αιώνας). Το απόγευμα θα επιστρέψουμε στα 

Χανιά. Το βράδυ ελεύθερο. 

Παρασκευή 28/10: Μετά το πρόγευμα, γύρω στις 09.00 θα αναχωρήσουμε για την περιοχή του Ρεθύμνου, 

όπου θα επισκεφθούμε και θα ξεναγηθούμε στο Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας καθώς και στον 

Αρχαιολογικό Χώρο. Το Μουσείο εγκαινιάσθηκε τον περασμένο Ιούνιο και φιλοξενεί ευρήματα από το 

3000 π.Χ. έως το 1300 μ.Χ.: Αυτά είναι αντικείμενα καθημερινής ζωής αλλά και έργα τέχνης από την 

προϊστορία, τα γεωμετρικά, αρχαϊκά, κλασικά, ελληνιστικά, ρωμαϊκά, πρωτοβυζαντινά και βυζαντινά 

χρόνια. Στους χώρους (Μουσείο & Ανασκαφή) θα μας ξεναγήσει ο  επικεφαλής της πολυετούς 

ανασκαφής, Καθηγητής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Νίκος Σταμπολίδης. Στη συνέχεια 

θα περιηγηθούμε τα γειτονικά παραδοσιακά χωριά, Μαργαρίτες, Καψαλιανά και θα κατευθυνθούμε προς 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC
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το θρυλικό Αρκάδι. Θα επισκεφθούμε και θα ξεναγηθούμε στην Ι. Μ. Αρκαδίου. Μετά θα γευματίσουμε 

στο Ρέθυμνο και θα επιστρέψουμε στα Χανιά το απόγευμα. Το βράδυ ελεύθερο. 

Σάββατο 29/10: Μετά το πρόγευμα γύρω στις 09.00 θα αναχωρήσουμε μαζί με τις αποσκευές μας με 

κατεύθυνση προς την Ι. Μ. Πρεβέλης, όπου θα ξεναγηθούμε. Μετά θα πάμε στο Ρέθυμνο, θα 

επισκεφθούμε και θα ξεναγηθούμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης καθώς και στο Φρούριο, τη 

Φορτέτσα. Μετά θα γευματίσουμε σε εστιατόριο της περιοχής και θα κατευθυνθούμε προς το αεροδρόμιο 

των Χανίων. Αναχώρηση με την AEGEAN (ΟΑ 337) στις 18.25. Άφιξη στην Αθήνα στις 19.15. 

 

Συμμετοχή έως 48 άτομα. Συνοδεύει ο κ. Γιώργος Πισιμίσης. 

 

Κόστος κατ’ άτομο σε δίκλινο: € 470,00 

      Μονόκλινο: € 580,00 

 

Περιλαμβάνονται: 

 Μεταφορές και ξεναγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν. 

 4 διανυκτερεύσεις με πρωινό μπουφέ στο Ξενοδοχείο KYDON (4*). 

 Συνοδός από το Γραφείο ΜΑΝΕΣΣΗΣ (κ. Καίτη Καλαρά). 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης για ταξιδιώτες κάτω των 75 ετών & Φ.Π.Α. 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

 Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα. 

 Είσοδοι σε μουσεία και σε αρχαιολογικούς χώρους 

 Γεύματα. 

 Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα. 

 

Δηλώσεις συμμετοχής από Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου στο Ταξιδιωτικό Γραφείο ΜΑΝΕΣΣΗΣ 

(Φιλελλήνων 4, 1ος όροφος) τηλ. 2103290152 κ. Ηλία Χρόνη. 

 

 

Τρίτη 1 Νοεμβρίου, ώρα 17.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην Εταιρεία Εικαστικών Τεχνών Α. Τάσσος στο Μετς, στο μουσείο-σπίτι, όπου 

έζησαν και δημιούργησαν ο σπουδαίος χαράκτης Τάσσος και η σύζυγός του επίσης χαράκτρια  και ζωγράφος 

Λουκία Μαγγιώρου. Η ξενάγηση θα γίνει από την Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας και Ιστορικό Τέχνης κυρία 

Ειρήνη Οράτη. 

Συνάντηση στην είσοδο της Εταιρείας, οδός Λ. Φωτιάδου 2 & Αρδηττού 34, Μετς. 

Συμμετοχή: έως 30 άτομα. Συνοδεύει η κ. Ρωξάνη Τσιμπιροπούλου. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Τετάρτη 19 Οκτωβρίου  στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 

 

Πέμπτη 3 Νοεμβρίου, ώρα 11.00 και 

Τρίτη 15 Νοεμβρίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στην Εστία Νέας Σμύρνης. Μέλη του Δ.Σ. της Εστίας θα μας μιλήσουν για την ιστορία 

και το έργο της και θα μας ξεναγήσουν στις μοναδικές συλλογές βυζαντινών εικόνων και κειμηλίων, που 

εκτίθενται στα μουσεία της. Το ποικίλο αυτό υλικό αποτελεί στο σύνολό του μια ζωντανή παράσταση των ηθών 

και των εθίμων του  Μικρασιατικού Ελληνισμού, καθώς και τον μοναδικό μάρτυρα της ιστορίας του. 

Συνάντηση στην είσοδο της Εστίας, Κ. Παλαιολόγου 1, Νέα Σμύρνη, τηλ. 210-9333702 . 

Συμμετοχή: έως 25 άτομα. Συνοδεύουν ο κ. Απόστολος Βερβέρογλου και η κ. Κατερίνα Αγραφιώτη αντίστοιχα. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 24 Οκτωβρίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 

 

Κυριακή 6 Νοεμβρίου, ώρα 10.00 από Πλ. Ρηγίλλης 

Επίσκεψη με ξενάγηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κορίνθου, ένα από τα μεγαλύτερα της Ελλάδος, όσον 

αφορά στον πλούτο και στην ποιότητα των ευρημάτων που εκτίθενται. Ξενάγηση θα γίνει επίσης και στον  

αρχαιολογικό χώρο μέσα στον οποίο βρίσκεται το Μουσείο. Η προσοχή μας θα επικεντρωθεί στις δύο 

ανακαινισμένες αίθουσες του Μουσείου, όπου εκτίθενται πλέον οι «δίδυμοι κούροι». Ο Αρχαιολόγος κ. 

Σωκράτης Κουρσούμης, Υπεύθυνος του έργου ανακαίνισης, θα μας συνοδεύσει  από την αρχή της εκδρομής και 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE
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θα μας ξεναγήσει στο Μουσείο και στον αρχαιολογικό χώρο. Θα γευματίσουμε στην περιοχή και θα 

επιστρέψουμε στην Αθήνα το απόγευμα. 

Συμμετοχή: έως 48 άτομα. Συνοδεύει η κ. Αθηνά Κυρτάτα.  

Κόστος συμμετοχής:  € 20 

Δηλώσεις συμμετοχής από Τρίτη 1 Νοεμβρίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 

 

Τετάρτη 9 Νοεμβρίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, στην έκθεση «Οδύσσειες», η οποία οργανώνεται με 

αφορμή την συμπλήρωση των 150 χρόνων από την ίδρυση του Μουσείου (1866). Η ξενάγηση θα γίνει από 

αρχαιολόγο του Μουσείου. 

Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου. 

Συμμετοχή έως 35 άτομα. Συνοδεύει η κ. Άρτεμις Σκουμπουρδή. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Τετάρτη 2 Νοεμβρίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 

 

 

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου, ώρα 19.30 στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη, οδός Πειραιώς 138. 

Ομιλία του Ακαδημαϊκού κ. Άγγελου Δεληβορριά με θέμα: « Η πνευματική και καλλιτεχνική παραγωγή της 

Γενιάς του Μεσοπολέμου στην Πινακοθήκη του Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα». 

Είσοδος ελεύθερη. 

 

 

 

Κυριακή 20 Νοεμβρίου, ώρα 12.00 

Εκδήλωση στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη», οδός Αγγελικής 

Χατζημιχάλη 6, Πλάκα με τίτλο:  

«Το Μουσείο Φαλτάϊτς στη Σκύρο και η συμβολή του στον νεότερο πολιτισμό». 

Θα μιλήσουν η κ. Σταυρούλα Πισιμίση με θέμα «Η Αγγελική Χατζημιχάλη για τη Σκύρο», 

η κ. Άννα Φαλτάϊτς με θέμα «Ο Κωνσταντίνος Φαλτάϊτς», 

ο κ. Νίκος Καρράς με θέμα   «Ο Μάνος Φαλτάϊτς» 

και η κ. Αναστασία Φαλτάϊτς με θέμα «Το Μουσείο Φαλτάϊτς στη Σκύρο». 

Η εκδήλωση συνδυάζεται με έκθεση σκυριανών αντικειμένων και ενδυμασιών, που θα φιλοξενεί το Μουσείο 

εκείνη την περίοδο. 

Συνάντηση στην είσοδο του Μουσείου. 

Συμμετοχή έως 60 άτομα. Συνοδεύει η κ. Ρωξάνη Τσιμπιροπούλου. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Πέμπτη 10 Νοεμβρίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 

 

 

Τρίτη 22 Νοεμβρίου, ώρα 10.30 

Επίσκεψη με ξενάγηση στον Ι. Ν. Αγίου Κωνσταντίνου (οδός Αγίου Κωνσταντίνου & Κουμουνδούρου). Η 

κυρία Ιωάννα Στουφή-Πουλημένου αν. καθηγήτρια του ΕΚΠΑ θα μας μιλήσει για την ιστορία του Ναού, την 

αρχιτεκτονική του και τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες τοιχογραφίες που τον κοσμούν. Στη συνέχεια θα 

επισκεφθούμε απέναντι το Μέγαρο Εϋνάρδου (Αγίου Κωνσταντίνου 20 & Μενάνδρου), όπου στεγάζεται το 

Πολιτιστικό Κέντρο του Μ.Ι.Ε.Τ.  Εκεί θα ξεναγηθούμε από υπευθύνους του χώρου, στο κτήριο, στην έκθεση 

χαρτογραφίας καθώς και στο Μουσείο Παξινού-Μινωτή. 

Συνάντηση στην είσοδο του Ι. Ν. Αγ. Κωνσταντίνου. 

Συμμετοχή: έως 35 άτομα. Συνοδεύει η κ. Ρωξάνη Τσιμπιροπούλου. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 14 Νοεμβρίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 

 

Πέμπτη 24 Νοεμβρίου, ώρα 10.00 

Επίσκεψη στον Εκδοτικό Οίκο Λιβάνη, όπου θα ενημερωθούμε από υπευθύνους για την ιστορία και την πορεία 

του εκδοτικού οίκου. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Αρχοντικό Σερπιέρη, κατοικία του Ιταλού 

επιχειρηματία Ιωάννη Σερπιέρη (οδός Πανεπιστημίου και Εδουάρδου Λω), ένα από τα λίγα σωζόμενα στην 

Αθήνα σήμερα αρχοντικά των τελών του 19ου αιώνα. Το αρχοντικό θα ανοίξει ειδικά για τους «Φίλους». Θα 

ξεναγηθούμε από την κ. Άρτεμη Σκουμπουρδή. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
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Συνάντηση στην είσοδο του εκδοτικού οίκου Λιβάνη, οδός Σόλωνος 98 & Ιπποκράτους. 

Συμμετοχή: έως 35 άτομα. Συνοδεύει ο κ. Νίκος Καρράς. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Τετάρτη 16 Νοεμβρίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 

 

Σάββατο 26 Νοεμβρίου, ώρα 09.30 από Πλ. Ρηγίλλης 

Ξενάγηση σε δύο μεταβυζαντινές Μονές του Υμηττού: στην Ι. Μ. Αγ. Ιωάννου Θεολόγου και στην Ι. Μ. 

Αστερίου. Αναχώρηση από την Πλατεία Ρηγίλλης για τη Μονή Αγ. Ιωάννου Θεολόγου, ενδιαφέρον σύνολο της 

πρώτης φάσης της Τουρκοκρατίας. Τόσο το καθολικό (15ος-16ος αι., με τοιχογραφίες της ίδιας περιόδου) όσο 

και τα βοηθητικά κτήρια (πύργος, τράπεζα, εστία) αποκαλύπτουν συνειδητή και ιδιαιτέρως επιμελή προσήλωση 

στα πρότυπα  των μέσων βυζαντινών χρόνων. Στη συνέχεια μετάβαση στη Μονή Αστερίου, ίδρυμα του 10ου αι. 

Το πλήρως αποκατεστημένο σύνολο (οχυρωματικός περίβολος, βοηθητικά κτήρια, καθολικό) αποτελεί 

σημαντικό δείγμα της πρώιμης μεταβυζαντινής περιόδου (15ος-17ος αι.).  

Συμμετοχή: έως 48 άτομα. Ξεναγεί και συνοδεύει ο κ. Σταύρος Αρβανιτόπουλος. 

Κόστος συμμετοχής:  € 15 

Δηλώσεις συμμετοχής από Παρασκευή 18 Νοεμβρίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 

 

 

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου, ώρα 19.00 στο Αίθριο του Μουσείου Μπενάκη, οδός Κουμπάρη 1. 

Με τη συμπλήρωση των 30 χρόνων από το θάνατο του αξέχαστου Παναγιώτη Κανελλόπουλου, που διετέλεσε 

Πρωθυπουργός και Ακαδημαϊκός, το Σωματείο οργανώνει εκδήλωση τιμής για την εξαίρετη αυτή 

προσωπικότητα της πολιτικής ζωής του τόπου και των γραμμάτων. Για τη ζωή και το έργο του Παναγιώτη 

Κανελλόπουλου θα μιλήσουν εκλεκτοί ομιλητές. 

Είσοδος ελεύθερη. 

 

 

Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου, ώρα 10.30 από Πλ. Ρηγίλλης 

Επίσκεψη με ξενάγηση στο Μουσείο Παιχνιδιών, το νέο Παράρτημα του Μουσείου Μπενάκη στο Παλαιό 

Φάληρο. Θα μας υποδεχθεί και θα μας ξεναγήσει η Υπεύθυνη του Μουσείου κ. Μαρία Αργυριάδη και οι 

συνεργάτες της. 

Συμμετοχή: έως 48 άτομα. Συνοδεύει η κ. Άρτεμις Σκουμπουρδή. 

Κόστος συμμετοχής:  € 15 

Δηλώσεις συμμετοχής από Τετάρτη 23 Νοεμβρίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 

 

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου, ώρα 11.00 (Α΄ ομάδα) και ώρα 13.00 (Β΄ ομάδα) 

Δύο επισκέψεις με ξεναγήσεις στους χώρους της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων. Η Προϊσταμένη κ. Αγγελική 

Σίμωσι θα κάνει την παρουσίαση του έργου της Εφορείας και κατόπιν θα ξεναγήσει στις αποθήκες του κτηρίου, 

όπου φυλάσσεται πλούσιο αρχαιολογικό υλικό από ενάλιες έρευνες. Η επίσκεψη θα διαρκέσει 2 ώρες περίπου. 

Συνάντηση στην είσοδο της Εφορείας, οδός Διονυσίου Αρεοπαγίτου & Ερεχθείου 59. 

Συμμετοχή:έως 20 άτομα στην κάθε ομάδα. Συνοδεύουν ο κ. Σ. Αρβανιτόπουλος και η κ. Α. Κυρτάτα αντίστοιχα. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Τρίτη 29 Νοεμβρίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 

 

Κυριακή 11 Δεκεμβρίου, ώρα 11.30 

Κυριακάτικος εκκλησιασμός στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών και στη συνέχεια (ώρα 13.00) ξενάγηση από τον 

Πατέρα Δημήτριο Νίκου, ο οποίος θα μας μιλήσει για το έργο ανακαίνισης και συντήρησης του Ναού. 

Συμμετοχή: έως 35 άτομα. Συνοδεύει ο κ. Νίκος Καρράς. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 

 

Τρίτη 13 Δεκεμβρίου, ώρα 11.00 

Επίσκεψη με ξενάγηση στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη (Σκουφά 43, Κολωνάκι) και στον 

Ρωμαιοκαθολικό Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου (οδός Πανεπιστημίου & Ομήρου). Στους δύο αυτούς 

σημαντικότατους ναούς της πόλης μας, θα μας ξεναγήσουν ο κ. Σταύρος Αρβανιτόπουλος και η κ. Άρτεμις 

Σκουμπουρδή αντίστοιχα.  

Ομάδα Α: Συνάντηση στην είσοδο του Ι.Ν., Σκουφά 43. 

Ομάδα Β: Συνάντηση στην είσοδο του Ι.Ν., Πανεπιστημίου & Ομήρου. 
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Οι δύο ομάδες θα εναλλαγούν. 
Συμμετοχή: έως 30 άτομα στην κάθε ομάδα. Συνοδεύουν  η κ. Ρ. Τσιμπιροπούλου και ο κ. Γ. Πισιμίσης 

αντίστοιχα. 

Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου στο Γραφείο των Φίλων, τηλ. 2107229958. 

 

 

 

Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου, ώρα 19.30 στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη, Κουμπάρη 1. 

Ομιλία του Ιατρού και μέλους μας κ. Μιχάλη Παιδονόμου με θέμα: «Σημαντικές στιγμές της Κυπριακής ποίησης 

μέχρι το 1974». Είσοδος ελεύθερη. 

 

 

Πέμπτη 22 – Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 

Εξαήμερο Χριστουγεννιάτικο ταξείδι στο Άμστερνταμ 

 

Το Δ.Σ. του Σωματείου για να ικανοποιήσει την επιθυμία πολλών μελών, που θέλουν να οργανωθεί ένα ταξείδι  

κατά την περίοδο των εορτών, αποφασίζει τα Χριστούγεννα του 2016 να τα γιορτάσει στο όμορφο Άμστερνταμ. 

 

Πέμπτη 22/12: Θα συγκεντρωθούμε στις 15.00 στο αεροδρόμιο και  στις 16.55 θα αναχωρήσουμε με την KLM 

για το Άμστερνταμ. Στις 19.35 θα φθάσουμε στο αεροδρόμιο "Schiphol" και θα μεταφερθούμε στο ξενοδοχείο 

NH AMSTERDAM CENTRE 4*. Αργότερα ο συνοδός του Γραφείου Μάνεσση θα είναι στη διάθεσή μας για 

μια βόλτα στη στολισμένη πόλη. 

Παρασκευή 23/12 :  Μετά το πρόγευμα στις 09.00 θα περπατήσουμε έως τα Μουσεία, V. van Gogh και Rijks, θα 

τα επισκεφθούμε και θα ξεναγηθούμε. Στις 14.00 θα αρχίσει η ξενάγηση στην πόλη.  Θα δούμε τα Βασιλικά 

Ανάκτορα, την πλατεία Ρέμπραντ, τον κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό καθώς  και τα άλλα αξιοθέατα. Στις 

20.00 θα αναχωρήσουμε με το πούλμαν για το εστιατόριο Haesje Claes, όπου θα μας προσφερθεί δείπνο (δώρο 

του Γραφείου Μάνεσση). Μετά το φαγητό θα επισκεφθούμε (περπατώντας) το χώρο του «Light Festival», εκεί 

βρίσκονται έργα καλλιτεχνών, που ασχολούνται με το φως. Η είσοδος στο χώρο είναι € 5 το άτομο. Στις 23.30 θα 

επιστρέψουμε με το πούλμαν στο ξενοδοχείο. 

Σάββατο 24/12 : Μετά το πρόγευμα γύρω στις 08.30 θα αναχωρήσουμε για την ημερήσια εκδρομή μας στη 

Χάγη, στο Ρότερνταμ και στο Ντελφτ. Στη Χάγη, έδρα του Διεθνούς Δικαστηρίου και του Ολλανδικού 

Κοινοβουλίου, θα δούμε το περίφημο "Παλάτι της Ειρήνης", τα μοναδικής ομορφιάς κτήρια, που σήμερα 

στεγάζουν πρεσβείες και υπουργεία καθώς και τη μεγαλύτερη κοσμική παραλία της Ολλανδίας Scheveningen. 

Στις 10.30 θα επισκεφθούμε το Μουσείο Mauritshuis, στο οποίο βρίσκονται τα καλύτερα έργα ζωγραφικής της 

«χρυσής περιόδου» της Ολλανδίας. Μετά θα κατευθυνθούμε προς το Ρότερνταμ, το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο 

της χώρας, με τους επιβλητικούς ουρανοξύστες, τα μοντέρνα και ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής κτήρια και τις 

γέφυρες Villem και Erasmus. Στις 12.30 θα επισκεφθούμε το Μουσείο Boijmans van Beuningen, όπου 

βρίσκονται έργα τέχνης (πίνακες, γλυπτά κλπ.) παλαιάς και μοντέρνας εποχής. Τέλος θα επισκεφθούμε το 

Ντέλφτ, την πρώτη πρωτεύουσα του Ολλανδικού κράτους και ιστορική πόλη, θα θαυμάσουμε το ωραίο 

μεσαιωνικό κέντρο του καθώς και τους μεγαλόπρεπους βασιλικούς ναούς. Θα επισκεφθούμε το εργοστάσιο με τις 

φαγεντιανές και τις πορσελάνες «Delft», γνωστές σε όλο τον κόσμο. Θα γευματίσουμε στην περιοχή και θα 

επιστρέψουμε στο Άμστερνταμ. Το βράδυ στις 21.00 θα έχουμε τη δυνατότητα συμμετοχής στο «réveillon» του 

εστιατορίου Pasta e Basta, η τιμή συμμετοχής είναι € 70 το άτομο χωρίς τα ποτά. (Την ημέρα της εγγραφής 

δηλώνεται και εξοφλείται η συμμετοχή). Στο εν λόγω εστιατόριο τραγουδούν από όπερα έως μοντέρνα 

τραγούδια, βεβαίως και Χριστουγεννιάτικα. 

Κυριακή 25/12 : Ημέρα των Χριστουγέννων. 

Μετά το πρόγευμα γύρω στις 09.30 θα επισκεφθούμε περπατώντας το Μουσείο Stedelijk (Μοντέρνας Τέχνης και 

Ντιζάιν), όπου βρίσκονται έργα τέχνης διαφόρων εποχών έως και έργα van Gogh. Στις 14.15 θα 

παρακολουθήσουμε στο Concert Hall το Ορατόριο του Bach (weihnachtsoratorium) με τη Βασιλική Ορχήστρα 

και διευθυντή τον Trevor Pinnock. Η τιμή του εισιτηρίου είναι € 85 το άτομο. (Την ημέρα της εγγραφής 

δηλώνεται και εξοφλείται η συμμετοχή). Το βράδυ στις 20.00 θα μεταφερθούμε με το πούλμαν στο εστιατόριο 

De Waag, που βρίσκεται στην παλαιά ανατολική πύλη εισόδου στο Άμστερνταμ. Μετά το φαγητό θα 

επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο με το πούλμαν. 
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Δευτέρα 26/12 : Μετά το πρόγευμα γύρω στις 08.45 θα αναχωρήσουμε για το Μουσείο Scheepvaart (Ναυτικό 

Μουσείο), όπου θα δούμε εκθέματα, τα οποία προβάλλουν 500 χρόνια ναυτικής ιστορίας της Ολλανδίας. Στις 

11.00 θα επισκεφθούμε το Μουσείο Tropen, εκεί βρίσκονται έργα τέχνης από πολιτισμούς διαφόρων φυλών απ’ 

όλο τον κόσμο. Στις 13.30 θα επισκεφθούμε το «Katten Kabinet» Μουσείο, που περιλαμβάνει έργα διασήμων 

καλλιτεχνών με κύριο θέμα τη «γάτα». Στις 15.00 θα επισκεφθούμε την Oude Kerk (παλιά εκκλησία), το 

παλαιότερο οικοδόμημα του Άμστερνταμ - 800 ετών. Εκεί έχει ταφεί και η γυναίκα του Ρέμπραντ, η Saskia 

Uylenburgh. Στις 16.30 περίπου θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο. Μετά θα μπορούμε να επισκεφθούμε 

περπατώντας το Vodelpark, το οποίο είναι σε απόσταση δύο λεπτών από το ξενοδοχείο μας. Το πάρκο έχει 

έκταση 4.800 στρεμμάτων και είναι το μεγαλύτερο της πόλης. Το βράδυ ελεύθερο. 

Τρίτη 27/12 : Μετά το πρόγευμα θα κατευθυνθούμε προς το αεροδρόμιο «Schiphol». Η πτήση της KLM για 

Αθήνα θα αναχωρήσει στις 12.00 για να φθάσει στην Αθήνα στις 16.10. 

 

Συμμετοχή έως 48 άτομα. Συνοδεύει η κ. Μαρία Μπενία 

 

Τιμή κατ’ άτομο        
Σε δίκλινο δωμάτιο    € 1000                         

Μονόκλινο                        € 1350                   

 

Περιλαμβάνονται:  

• Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ-ΑΘΗΝΑ με KLM  

ΑΘΗΝΑ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ  16:55 – 19:35 

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΑΘΗΝΑ  12:00 – 16:10 

• Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων. 

• Πέντε διανυκτερεύσεις στο NH AMSTERDAM CENTRE 4*. 

• Mπουφέ-πρόγευμα καθημερινά. 

• Δείπνο στις 23/12 στο εστιατόριο Haesje Claes. 

• Δείπνο στις 25/12 ημέρα των Χριστουγέννων στο εστιατόριο De Waag.  

• Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις ως ανωτέρω πρόγραμμα.  

• Τοπικός Ελληνόφωνος συνοδός – ξεναγός.  

• Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου. 

• Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξειδιωτική για όλους τους συμμετέχοντες. 

• Φ.Π.Α. 

• Μεταφορά από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στην Πλ. Ρηγίλλης με πούλμαν. 

 

Δεν περιλαμβάνονται: Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία & λοιπά αξιοθέατα και γενικά 

ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαμβανόμενα.  
 

Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 31 Οκτωβρίου έως Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016 στο 

Ταξειδιωτικό Γραφείο ΜΑΝΕΣΣΗΣ (Φιλελλήνων 4, 1ος όροφος), τηλ. 2103290120 κ. Βασίλη Γκοργκόλη. 

 

 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ 

 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 


