Εκδρομή στην Αττική – παραλία, Σούνιο και ταβερνάκι… α λα ελληνικά!
Λίγα λόγια για την εκδρομή
Ελάτε μαζί μας για μια μονοήμερη εκδρομή στο Σούνιο. Θα κολυμπήσουμε σε μια
από τις ωραιότερες παραλίες της Αττικής, θα δούμε έναν από τους
σημαντικότερους ναούς της Αρχαίας Ελλάδας, το ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο,
και θα φάμε σε ένα απίθανο ταβερνάκι!
Με μια ματιά
•

Θα χαλαρώσετε σε μια από τις ωραιότερες παραλίες της Αττικής

•

Θα επισκεφθείτε το ναό του Ποσειδώνα κατά το ηλιοβασίλεμα

•

Θα δοκιμάσετε διάφορα ελληνικά πιάτα και ντόπια ποτά!

•

Θα έχετε την ευκαιρία να συζητήσετε για τη ζωή στη σημερινή Ελλάδα

Συνοπτική περιγραφή
Η τέλεια εκδρομή για όσους θέλουν να κάνουν κάτι περισσότερο από μια απλή
επίσκεψη στο ναό του Ποσειδώνα. Είναι μια μέρα για όσους λατρεύουν τις
παραλίες, για όσους ενδιαφέρονται για την ελληνική κουζίνα και θέλουν να
δοκιμάσουν νέες γεύσεις σε ένα παραδοσιακό ταβερνάκι στο Λαύριο και για
όσους θέλουν να συζητήσουν με τη συνοδό τους.
Ετοιμαστείτε για μια ευχάριστη εξόρμηση γεμάτη εκπλήξεις και κέφι! Θα
χρειαστείτε μόνο άνετα παπούτσια, το μαγιώ και το αντηλιακό σας! Αφήστε τα
υπόλοιπα σε μας!
Πληροφορίες
Η ημέρα μας ξεκινάει στο Σύνταγμα. Η συνοδός σας θα σας συναντήσει εκεί και
θα ακολουθήσουμε την «Αθηναϊκή ριβιέρα», την ωραιότερη διαδρομή στο
λεκανοπέδιο της Αττικής.
Θα φτάσουμε σε μια από τις ωραιότερες παραλίες της Αττικής, όπου θα
μείνουμε για μερικές ώρες για να χαλαρώσουμε και να χαρούμε τον ήλιο και τη
θάλασσα.
Η επόμενη στάση μας είναι στο Σούνιο, στο νοτιότερο σημείο της Αττικής. Θα
επισκεφτούμε το ναό του Ποσειδώνα, του θεού της θάλασσας, ενός από τους
ισχυρότερους θεούς του Ολύμπου. Ο ναός κατασκευάστηκε από λευκό μάρμαρο
το 444-440 π.Χ. και 15 από τους 42 κίονες παραμένουν στη θέση τους. Εκεί θα
απολαύσουμε ένα από τα ομορφότερα ηλιοβασιλέματα στην Αττική.
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Μετά τη δύση του ηλίου θα επισκεφτούμε το Λαύριο, την πόλη των
μεταλλωρύχων. Θα πάμε σε ένα από τα καλύτερα ταβερνάκια της περιοχής, που
βρίσκεται στην ψαραγορά του Λαυρίου, η οποία λειτουργεί από τα τέλη του
19ου αιώνα. Θα δοκιμάσουμε νόστιμους ψαρομεζέδες και ενδέχεται να
ακούσουμε και ζωντανή παραδοσιακή μουσική. Ώρα για κρασάκι, ούζο και
τσίπουρο!
Θα έχουμε χρόνο και για μια βόλτα στο Λαύριο, με τα νεοκλασικά κτίρια και τη
μαρίνα.
Νομίζετε ότι αυτό ήταν όλο; Κάνετε λάθος! Μετά την παραλία, την περιήγηση
στο ναό και το φαγητό, είναι ώρα να τραγουδήσουμε και να παίξουμε παιχνίδια
κατά τη διάρκεια της επιστροφής μας στην Αθήνα!
Περιλαμβάνονται
•
•

Μεταφορά
Συνοδεία και περιήγηση (στα αγγλικά)

•

Κέφι!

Δεν περιλαμβάνονται
• Φαγητό στην ταβέρνα
•
•

Είσοδος στο ναό του Ποσειδώνα
Άλλα προσωπικά έξοδα (π.χ. φαγητό και αναψυκτικά στην παραλία ή στο
ναό του Ποσειδώνα)

Τι χρειάζεστε
Τα μόνα πράγματα που χρειάζεται να φέρετε είναι γυαλιά ηλίου, αντηλιακό,
μαγιώ, καπέλο, πετσέτα, άνετα παπούτσια και φωτογραφική μηχανή. Τα
υπόλοιπα τα έχουμε εμείς!
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Ενδεικτικό πρόγραμμα καλοκαιριού – δύο προτεινόμενες επιλογές
• Αναχώρηση πριν το μεσημέρι
11.00 Συνάντηση στο μετρό Σύνταγμα (σιντριβάνι)
11.15 Αναχώρηση
13.15 Άφιξη στην παραλία
16.00 Αναχώρηση από την παραλία
16.30 Άφιξη στο Λαύριο και ταβέρνα
19.00 Αναχώρηση από το Λαύριο
19.20 Άφιξη στο ναό του Ποσειδώνα
22.00 Επιστροφή στην Αθήνα
• Αναχώρηση μετά το μεσημέρι (για να αποφύγουμε τον ήλιο)
13.30 Συνάντηση στο μετρό Σύνταγμα (σιντριβάνι)
13.45 Αναχώρηση
15.45 Άφιξη στην παραλία
19.10 Αναχώρηση από την παραλία
19.20 Άφιξη στο ναό του Ποσειδώνα
21.00 Άφιξη στο Λαύριο και ταβέρνα
0.30 Επιστροφή στην Αθήνα
Σημείωση
Κατά τη χειμερινή περίοδο, αντικαθιστούμε την παραλία με κολύμπι στη λίμνη
της Βουλιαγμένης, ή επίσκεψη στα μουσεία του Λαυρίου. Το ωράριο θα
προσαρμοστεί αναλόγως.
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