özge ersu gezileri

Atina
Komşuda Yılbaşı
30 Aralık 2011 Cuma - 01 Ocak 2012 Pazar
3 Gün - 2 Gece
GOODLIFE TRAVEL

Yunanistan
Atina (2)
Ermou  Parthenon  Acropolis  Glyfada  Voula  Vouliagmeni  Kavouri
Plaka  Korint Kanalı  Pire  Mikrolimano

İstanbul - Atina - İstanbul Direk Uçuşları

Değerli Gezi Dostlarım
Her yılbaşı, uzun tutmadığımız, sizleri sıkmayan ve yeni yılı karşılamaya
değer yakın coğrafyaları paylaşıyoruz.
Bir yıl önce Bologna ve Floransa balomuz, hala gidenlerin dilinde…
Ama dediğimiz gibi, bu gezilerin tekrarı da benzeri de yok.
İki bin on iki senesine de, komşuda girelim dedik.
Bir saati biraz geçen kısacık bir Türk Hava Yolları uçuşu,
şehrin tam merkezi Syntagma Meydanı’nda konaklama,
senelerdir gittiğim, mutfağına kadar bildiğim özel restaurantlar
ve komşunun o boşvermiş, keyifli halleri ile
Atina ve çevresinde üç güne sığan her yeri gezmek istiyoruz.
Erken kalkmadan, otobüslerde uzun saatler geçirmeden.
Unutmadan. Yılbaşı gecemiz de ünlü Plaka’da. Gelsin mezeler, Ouzo,
Çantali şarabı, ızgaralar.
Biz Türk beyaz peyniri, rakı, çoban salatası ve Türk kahvesi istedikçe,
onlar feta, ouzo, Greek salad ve Yunan kahvesi ikram edecekler.
Boşverin, keyfinize bakın.
Gelin, paranızı anlamsız yılbaşı baloları yerine, hoş bir geziye saklayın.
Ve unutmayın: Kimse sizi bizim gibi gezdiremez!

01. Gün :: 30 Aralık 2011 Cuma :: İstanbul - Atina :: Şehir Turu, Parthenon ve Akşam Yemeği
06:00’da İstanbul Atatürk Havaalanı Dış Uçuşlar Terminali Gidiş Bölümü
Özge Ersu Gezileri Goodlife Kontuarı önünde Özge Ersu ile buluşma.
08:05’te Türk Hava Yolları TK 1845 sayılı uçuşu ile Atina’ya hareket. Uçuş 1
saat 25 dakika sürmektedir. İstanbul ile Atina arasında saat farkı yoktur.
Yerel saat ile 09:30’da iniş sonrası ve Atina’nın merkezine geçiyoruz.
Yapacağımız hafif panoramik şehir gezisinde göreceğimiz yerler arasında
Agora, Zeus Tapınağı, Parlamento Binası, Syntagma ve Omonia
Meydanları, Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Başbakanlık konutu,Tarihi Stadyum,
Panepistimiou Bulvarları ,Ulusal Kütüphane ve Üniversite bulunmaktadır.
Gezi sonrası otelimizde hafif bir ikram bizi bekliyor. Odalara yerleşme,
dinlenme. Arzu eden konuklarımız Ermou’da zaman geçirebilir.
Öğleden sonra dünyanın en önemli tarihi miraslarından Parthenon’a
gidiyoruz. Önce yüzyıllara meydan okuyan bu tapınağı gezecek, daha
sonra hemen yanındaki müzeyi gezeceğiz.
Özge Ersu Konferansları™ Atina Acropolis
Pathnenon Yunan Mimarisi ve Pallas Athena’dan Minerva’ya Mitoloji
Akşam yemeğimiz ise, bu harika tepenin ışıklı manzarasını karşımızda
göreceğimiz şık bir restaurantta.
Geceleme Atina

02. Gün :: 31 Aralık 2011 Cumartesi :: Atina :: Glyfada, Voula ve Vouliagmeni, Plaka’da Yılbaşı
Uyandırma yoktur, arzu ettiğinizce dinlenebilirsiniz. Geç kahvaltı sonrası,
Glyfada, Voula ve Vouliagmeni’yi göreceğimiz gezimize başlıyoruz.
Atina’nın bulunduğu yarımadanın güneyine ineceğimiz bu gezide, deniz
kıyısındaki kasabalarda molalar verecek ve bolca fotoğraf çektireceğiz.
Özge Ersu Konferansları™ Atina Sahilleri
Avrupa Birliği’nde Tembel Komşu ve Ekonomik Düzensizlik
Öğle yemeğimizi Kavouri’de, deniz manzaralı yerel ve şık bir restaurantta
deniz ürünleri eşliğinde alıyoruz. Yemek sonrası Atina’ya dönüş ve serbest.
Arzu ettiğinizce Syntagma’da gezebilir, Ermou’nun café ve alışveriş
olanaklarından yararlanabilirsiniz.
Akşamüstü, yılbaşını da geçireceğimiz, Yunanistan’ın en ünlü meyhaneler
bölgesi Plaka’ya gidiyoruz. Sirtaki dansları, çoğu tanıdık ve ortak Yunan
müzikleri, ouzo, Çantali şarabı ve enfes meze ve kızartmalar eşliğinde, yeni
yılı komşuda karşılamanın tadını çıkartacağız. Tabak kıramasak ta,
masaların üzerine çıkıp, geç saatlere kadar eğleneceğiz. Yeni yılı
karşıladıktan sonra otelimize dönüş.
Geceleme Atina

03. Gün :: 01 Ocak 2011 Pazar :: Atina - İstanbul :: Korint Kanalı, Pire Mikrolimano, Öğle Yemeği
Uyandırma yoktur, arzu ettiğinizce dinlenebilir, geç kahvaltı alabilir ve
yılbaşı gecesinin yorgunluğunu atabilirsiniz.
Arzu eden konuklarımız yaklaşık bir saatte gidip, yarım saat kalıp, tekrar bir
saatte döneceğimiz Korint Kanalı gezimize katılabilirler.
Özge Ersu Konferansları™ Korint Kanalı
Bir Başarısızlık Öyküsü
Dünyanın en ilginç kanallarından biri olan Korint’i fotoğraflayacak ve
kısıyında soğuk bir Frappuccino içeceğiz. Öğleye doğru otele dönüş.
Öğle saatlerinde otelimizden çıkarak Pire’ye gidiyoruz. Panoramik Pire
gezimizin ardından, öğle yemeğimizi en güzel koylardan biri olan
Mikrolimano’da alacağız. Bu harika yemek sonrası havaalanına geçiyoruz.
Türk Hava Yolları TK 1850 sayılı uçuşu ile 19:30’da İstanbul’a hareket. Uçuş
1 saat 15 dakika sürmektedir. Atina ile İstanbul arasında saat farkı yoktur.
Yerel saat ile 20:45’te İstanbul Atatürk Havaalanı’na iniş ve gezimizin sonu.
Bir diğer güzel gezide buluşabilmek dileği ile
Geceleme Evimizde
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