ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Νοέμβριος, 2005

ΟΡΕΙΝΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ (Στυμφαλία – Φενεός – Γκούρα – Ταρσός)
Πεζοπορική για αρχαρίους
Σάββατο 19 Νοεμβρίου και ώρα 7:00 π.μ.
Αναχώρηση από το Πεδίον του Άρεως (άγαλμα Κων/νου).
Μια περιπλάνηση μέσα στα φθινοπωρινά χρώματα της πανέμορφης φύσης της
ορεινής Κορινθίας με τρεις μικρές πεζοπορίες (45΄) και επισκέψεις στην αρχαία
Στύμφαλο, στις λίμνες Στυμφαλία και Δόξα, στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου –
Φενεού, στο δάσος του Άμπουλα και στο καταφύγιο του Παπαφλέσσα στη Παναγιά
του Βράχου.
Φαγητό στο χωριό Γκούρα.
Απαραίτητα: παπούτσια για περπάτημα, αδιάβροχο και ψάθα.
Τιμή 11 € (παιδιά 7 € ) .
ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ (Προϊστορικά)
Κυριακή 20 Νοεμβρίου
Α ομάδα ξενάγησης 9:30 – 11:30 π.μ
Β ομάδα ξενάγησης 12:15 – 2:15 μ.μ
Οι ξεναγήσεις στις πολύ ενδιαφέρουσες συλλογές των προϊστορικών ευρημάτων
(κυκλαδικών και μυκηναϊκών) καθώς και στη νέα αίθουσα με τις τοιχογραφίες από το
Ακρωτήρι της Θήρας (16ος αι. π.Χ.) θα γίνει από την κα Φωτεινή Τυροβούζη.
Είσοδος ελεύθερη. Δηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες.

ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΝΗΘΑ
Σάββατο 26 Νοεμβρίου και ώρα 7:30 π.μ
Αναχώρηση από το Πεδίον του Άρεως (άγαλμα Κων/νου).
Η πεζοπορική διαδρομή θα αρχίσει από το καταφύγιο στο Μπάφι και μέσω της
περιοχής της Σκίπιζας θα καταλήξει στον Άγιο Πέτρο στη Μόλα (2:30 ωρ).
Το απόγευμα θα γίνει μικρή βόλτα (1 ωρ ) στο δάσος των γιγάντων.
Απαραίτητα: Παπούτσια πεζοπορίας, σακίδιο, αδιάβροχο, ψάθα και φαγητό.

Τιμή 7 € (παιδιά 4 €).
Μεγάλοι Περιηγητές της Αθήνας (15ος- 19ος αι.)
ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (Παπαρρηγοπούλου 7 – Πλ.
Κλαυθμώνος).
Κυριακή 27 Νοεμβρίου και ώρα 10:30 π.μ
Η ξενάγηση στην πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση που είναι αφιερωμένη στους
ζωγράφους – περιηγητές της Αθήνας, θα γίνει από την ιστορικό κα Αρτέμιδα
Σκουμπουρδή.
Στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να ξεναγηθούμε στους χώρους του μικρού
ανακτόρου του Όθωνα και της Αμαλίας (πραγματικό στολίδι της Αθήνας) με τα
εξαιρετικά έργα τέχνης και τα έπιπλα της οθωνικής περιόδου, καθώς και στη μόνιμη
συλλογή των σύγχρονων ελλήνων ζωγράφων με θέμα την Αθήνα.
Τιμή εισόδου 2 αντί των 3 € (ελεύθερη είσοδος στα παιδιά).
Δηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες

Πληροφορίες στη Γραμματεία Πολιτισμού τηλ.: 210-3210661-2 και 19594
Β. Βελέντζα, Κ. Ζαρόκωστας.
Αριθμός λογαριασμού ΣΥΕΤΕ 040/480005-27.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΕΤΕ

