ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Οκτώβριος 2009
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Τρίτη 27 Οκτωβρίου και ώρα 5:15 μ.μ.
Σάββατο 7 Νοεμβρίου και ώρα 10:15 π.μ.
Κυριακή 8 Νοεμβρίου και ώρα 4:00 μ.μ.
Η ξενάγηση στα αριστουργήματα της αρχαίας ελληνικής τέχνης του νέου μουσείου θα γίνει από την
κ. Αρτέμιδα Σκουμπουρδή.
Συνάντηση στην είσοδο του μουσείου ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου 15.
∆ηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες.
Πεζοπορίες στο πανέμορφο δάσος της Ζαρούχλας … και βραδιά με Blues δίπλα στο ποτάμι.
Παρασκευή – Σάββατο- Κυριακή 30-31 και 1 Νοεμβρίου.
Παρασκευή: Αναχώρηση στις 4:30 μ.μ. από την πλ. Καραϊσκάκη (σταθμός Μεταξουργείου) για την
Ζαρούχλα που είναι χτισμένη σε ομαλή πλαγιά του ανατολικού Χελμού- φαγητό στα ταβερνάκια της
και από τις 11 μ.μ. θα απολαύσουμε ζωντανή μουσική με Blues, στο jazz bar «στο ρέμα».
Σάββαττο: Στις 10 το πρωί θα περπατήσουμε στο χωριό και θα επισκεφθούμε τον πύργο της
Ζαρούχλας και την μεταβυζαντινή εκκλησία της Αγίας Τριάδας με τις θαυμάσιες τοιχογραφίες.
Με το πούλμαν θα φθάσουμε στην μικρή ορεινή λίμνη Τσιβλού , σύντομη βόλτα, στις όχθες, πικ -νικ
και πεζοπορία 2 ωρ. και 30 λ. από δασικό δρόμο και μονοπάτι μέχρι το χωριό Περιστέρα - τσάι στη
γραφική πλατεία και με το πούλμαν άφιξη στη Ζαρούχλα λίγο μετά τη δύση.
Κυριακή: Αναχώρηση στις 9 π.μ. με το πούλμαν για τα Χαλκιάνικα και περπάτημα μέχρι την, χτισμένη
μέσα στο βράχο, σκήτη της Παναγιάς (πεζ. 1 ωρ. και 15 λ.) στη συνέχεια από τη Ζαρούχλα θα
ακολουθήσουμε τον χωματόδρομο που διασχίζει το πανέμορφο (ειδικά αυτή την εποχή) δάσος για τα
χωριά Σόλο, Μεσορούγι με κατάληξη την Περιστέρα. (πεζ. 2 ωρ. και 40 λ.). Φαγητό και αναχώρηση
το απόγευμα για την Αθήνα.
Απαραίτητα: παπούτσια πεζοπορίας, σακίδιο, ψάθα, αδιάβροχο και φυσικά … όρεξη για περπάτημα.
Οι διανυκτερεύσεις θα γίνουν σε ξενώνες και σε δωμάτια της Ζαρούχλας.
Η τιμή που περιλαμβάνει το πούλμαν, τις δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό και την είσοδο και το πρώτο
ποτό στο jazz bar είναι 100€ - 125€ και 138 € (αναλόγως της κατηγορίας του ξενώνα).
Πληροφορίες στη Γραμματεία Πολιτισμού τηλ.: 210-3210661-2 και 19594.
Β. Βελέντζα, Κ. Ζαρόκωστας. Ηλεκτρονική διεύθυνση:www.syete.gr

Αριθμός λογαριασμού 040-480005-27.
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