
ΘΡΥΛΙΚΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 
 

Επιδοτούμενη Μονοήμερη Εκδρομή με Σεμινάριο 
  

στη γεμάτη θρύλους και κρυφές ομορφιές Σαλαμίνα 
 

            Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2020 
 

 

 

08:00 Συγκέντρωση στην Πλατεία Κάνιγγος. 
 

08:30 Αναχώρηση με πολυτελές πούλμαν. Στη διαδρομή  

προς Πέραμα, απολαμβάνουμε πλούσιο πρωινό με  

καφέ, χυμό και σνακς. 
 

 

09:20 Άφιξη στο Πέραμα και επιβίβαση σε Ferry-boat με προορισμό τη Σαλαμίνα. 
 

09:45 Φθάνουμε στη Σαλαμίνα, γνωστή από την αρχαιότητα και ως Κούλουρη. Είναι το 

μεγαλύτερο νησί του Σαρωνικού κόλπου, προικισμένο με πολιτιστική κληρονομιά 

αιώνων, φυσικές ομορφιές και σημαντικά θρησκευτικά μνημεία. Η Σαλαμίνα, 

αποτελεί έναν κοντινό και συνάμα ιδανικό προορισμό για ημερήσια εξόρμηση. 
 

10:00 Ξεκινάμε την ξενάγησή μας από το Λαογραφικό Μουσείο Σαλαμίνας, για να πάρουμε μια 

καλή γεύση από την ιστορική διαδρομή του νησιού, αλλά και την καθημερινότητα των 

ανθρώπων του στο πέρασμα του χρόνου.  
 

Συνεχίζουμε τη γνωριμία μας με το νησί και επισκεπτόμαστε το κατάλευκο Σπίτι του 

Άγγελου Σικελιανού, με την προτομή του διακεκριμένου ποιητή, δίπλα στα κύματα, 

σχεδόν απέναντι από την είσοδο της Μονής Φανερωμένης. Εδώ περνούσε αρκετό καιρό 

με τη δεύτερη σύζυγό του Άννα, ως το θάνατό του, το 1951. Στο σπίτι αυτό έγραψε 

κάποια από τα πιο αξιόλογα έργα του. 

Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη Μονή Φανερωμένης που βρίσκεται απέναντι από το 

Σπίτι του Άγγελου Σικελιανού. 

Τελειώνουμε την ξενάγησή μας με το Αρχαιολογικό Μουσείο, στο οποίο ξετυλίγεται η 

πλούσια ιστορία του νησιού, μέσα από μοναδικά ευρήματα. 
 

13:00 Μεσημεριανό φαγητό σε τοπική ταβέρνα στον  

όρμο της Σαλαμίνας, με εξαιρετική θέα στην  

παραλία και ποικιλία φαγητού. 
 

 

15:30 Ελεύθερος χρόνος για περιήγηση στην «καρδία»  

της πόλης της Σαλαμίνας για να ανακαλύψουμε τις 

ομορφιές και τα μυστικά που κρύβει το νησί.  
 

 

17:00 Σεμινάριο με απογευματινό καφεδάκι και γλυκά εδέσματα. 



      20€ το άτομο 
Ειδική προσφορά Συνδέσμου 

 

19.30 Αναχώρηση για Αθήνα 
 

21:00 Επιστροφή στην Πλατεία Κάνιγγος.  

 

 

Περιλαμβάνονται:  

 Μεταφορά με πολυτελές πούλμαν, Ferry-boat, Αθήνα-Σαλαμίνα, και επιστροφή  

 Πλούσιο πρωινό στο πούλμαν (καφές, χυμός, snacks) 

 Γεύμα στην τοπική ψαροταβέρνα «Αγκυροβόλι» με ποικιλία φαγητών 

 Σεμινάριο 

 Απογευματινός Καφές και κεράσματα κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου 

 Είσοδος και ξενάγηση στο Λαογραφικό Μουσείο, στο σπίτι του Σικελιανού, το 

Αρχαιολογικό Μουσείο 

 

 

Προθεσμίες - Κρατήσεις: 

Δηλώσεις συμμετοχής: μέχρι την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020  

Eξόφληση συνολικού ποσού: το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 
 

Τονίζουμε ότι οι κρατήσεις θέσεων μπορούν να γίνουν και τηλεφωνικά, αλλά για την 

κατοχύρωση των θέσεων είναι απαραίτητη η καταβολή του ποσού στα πλαίσια της προθεσμίας. 
 

Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.  
 

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επικοινωνήστε με τα γραφεία του 

Συνδέσμου (τηλ: 210-3830752, 801-222777 - υπεύθυνη, κα Έλσα Γεωργίου). 
 

Λογαριασμοί τραπέζης:  Alpha bank 415 00 2002003067  

(IBAN GR80 0140 4150 4150 0200 2003 067 )  
 

Eurobank 0026 0418 58 0200031139  

(IBAN GR90 0260 4180 0005 8020 0031 139 ) 

(Ονομαστική κατάθεση) 

 

 

 


