
 

 

 

 
Budapest

Magyarorszag

  

 
Athén

Görögország

  

 
Budapest

Magyarorszag

 

út leírása
Az ár tartalmazza a szállást, a repülőjegyet illetékkel és a kézipoggyászt. Nem tartalmazza az idegenforgalmi adót, amit

csak a helyszínen lehet kifizetni. A keresés gombra kattintva testre szabhatod az utazást. A foglalás gombra kattintva így,
ahogy van, lefoglalhatod, csak befrissítjük az árat, mert az változhat, ahogy a repjegy vagy a szállás ára változik.

Érdemes nálunk foglalni, mert felelősséget vállalunk azért az utazásért, amit nálunk vásárolsz, és garantáljuk a fizetés és
az utad biztonságát. Ügyfélszolgálatunk telefonon, emailben áll rendelkezésedre, ha kérdésed van az utazással

kapcsolatban, vagy módosítanál a foglaláson, az utazás alatt pedig éjjel-nappal hívhatsz minket, ha valamilyen problémád
adódik.

TIPP: Nyugodtan foglalj! Ha a vírushelyzet elhúzódik, és törlik a járatodat, akkor az utazás módosítható vagy törölhető lesz.
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Athens, 2021.06.27-30.
Az ár frissítve: 10 máj. 2021, Indulás: 27 jún. 2021 

utasonként, 2 felnőtt esetén

Continent Travel Agency, Gyóni Géza u 21., travel@continent.hu, +3666442145

https://beontrips.hu/kapcsolat/
https://beontrips.hu/kapcsolat/
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A városról

Athens takes its name after the goddess of wisdom Ahtenea, who is celebrated by the magnificent
Acropolis, which overlooks the modern, cosmopolitan city that Athens is today. Athens is one of the world’s
oldest cities and it is the birthplace of western philosophy, democracy and theater. Up to this date, the
Greek capital remains a major worldwide centre of culture, with its historic centre, iconic classical sites and
museums filled with ancient Greece artefacts. The Acropolis, crowned by the emblematic Parthenon, has
been proclaimed a UNESCO World Heritage Site. Cars were banned from the historic centre, which has
become the most striking pedestrian promenade in Europe. In this archeological Park, visitors will witness
the contrasting nature of this ancient metropolis being able to visit the New Acropolis Museum, a high-tech
modern structure with light and airy exhibition spaces as well as the National Archaeological Museum, the
largest archeological museum in Greece built in the 19th century and devoted to ancient Greek art. The
Acropolis and Mount Lycavittos, the city’s highest points, are used as orientation since they are visible from
most places in the Plaka, the old historical neighborhood. The Plaka is under the Acropolis and stretches
almost to Syntagm, home of to the Greek Parliament. For a taste of the hedonistic Athenian lifestyle one
should visit Monastiraki, where locals go to eat, drink and mingle. The night time belongs to Psirri, a vibrant
neighbourhood known for its bars, live music venues and exciting nightclubs. Southeast of the city centre, a
glorious stretch of coast affords dreamy views over the glistening blue Aegean Sea. Surely few European
capitals can claim sandy beaches and clean water for swimming within such easy access. Athens therefore
offers the best of both worlds – a fantastic city break as well as a lazy beach holiday. Athenians are
surprisingly friendly and outgoing and their enthusiasm for life’s pleasurable pursuits is so infectious that
even the stiffest traveler will take time out for endless coffees and evening strolls, dine out until late and
enjoy the city’s nightlife, long after the rest of Europe has gone to bed.

Látványosságok

Acropolis of Athens, Port of Piraeus, Pnyx, Monastiraki, Monastiraki subway station, Omonoia Square, 
Mount Lycabettus, Mavili Square, Syntagma Square, Syntagma subway station, City Center, Parthenon, 
National Archaeological Museum, Holargos station 

 Szálláshelyek

Athens Connection Apartments
 9 Kiafas Str.

      82 % 

 Double Room - Non-refundable
 Csak szoba

A szállásról

Athén Athén belvárosa környékén található ez a helyi Athens Connection Apartments, mely kb. 10 perc
sétára esik olyan helyektől, mint pl. Omonia tér vagy Athéni Nemzeti Régészeti Múzeum. Ez a helyi
vendégház kb. 1,1 km-re található Szindagma tér (Alkotmány tér), ill. 1,2 km-re Görög Parlament
helyszíneitől. null Helyezze magát kényelembe a(z) 7 légkondicionált szoba egyikében, melyekben
hűtőszekrény és síkképernyős televízió is található. Kapcsolatban maradhat barátaival, családtagjaival,
vagy éppen üzleti ügyeit intézheti, hiszen a szobákban ingyenes vezeték nélküli internet-hozzáférés is
elérhető. A(z) privát fürdőszoba (kizárólag azok, melyekben van zuhanyzó is) felszerelései közé tartozik
ingyenes piperecikkek és hajszárító. A kényelmi felszerelések és szolgáltatások közé tartozik vasaló/
vasalódeszka és takarítás tartózkodásonként egyszer. Külön kérésre pedig gyerekágy/csecsemőágy
(ingyenes) is rendelkezésre áll. 
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