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ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΓΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ 

ΑΘΗΝΑΣ - ΠΛΑΚΑ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ 

ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ  

«ΦΙΛΟΥΜΕΝΑ ΜΑΡΤΟΥΡΑΝΟ» 

1ήμερη Σάββατο 

Αναχώρηση: 17/12/22 

 

Αναχώρηση ώρα 09:00 πρωινή από Πλατεία Ομονοίας αρχική στάση με 

προορισμό την Αθήνα. Ελεύθερος χρόνος να τον αξιοποιήσετε όπως 

επιθυμείτε στο κέντρο της Αθήνας ή στην γραφική ΠΛΑΚΑ . Στην 

συνέχεια μετά απο προκαθορισμένη ώρα συνάντησης έξω από το 

ΘΕΑΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΡΝ και παρακολούθηση της παράστασης 

«ΦΙΛΟΥΜΕΝΑ ΜΑΡΤΟΥΡΑΝΟ» 

Ώρα έναρξης παράστασης 18:00 μ.μ. Μετά την λήξη της παράστασης θα 

έχουμε αναχώρηση για επιστροφή στην πόλη μας. 

Η γλυκόπικρη κωμωδία του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο «Φιλουμένα Μαρτουράνο», 

λαμπρό δείγμα του ιταλικού νεορεαλισμού που συμπυκνώνει στις σελίδες του μια 

ολόκληρη εποχή, αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα έργα του παγκόσμιου 

θεατρικού ρεπερτορίου που συνεχίζει να συγκινεί ακόμη και σήμερα, 77 χρόνια 

μετά το πρώτο ανέβασμά του στη Νάπολη (1946). 

Η Μαρία Ναυπλιώτου ενσαρκώνει μια γυναίκα- σύμβολο, τη Φιλουμένα, σε ένα ρόλο 

– ορόσημο που έχουν ερμηνεύσει κορυφαίες ηθοποιοί (όπως η Σοφία Λόρεν) ανά 

τον κόσμο. Στο ρόλο του Ντομένικο Σοριάνο, ιδανικός για τη διανομή, ο Μελέτης 

Ηλίας. 
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Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο : 43,οο€ 

Η ανωτέρω τιμή περιλαμβάνει : 

 Την  μεταφορά με το πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα 

 Το εισιτήριο του θεάτρου σε καλές θέσεις  

Παρατήρηση! Η δέσμευση θέσεων γίνεται μόνο κατόπιν προκ/λής μόνο σε 

μετρητά ποσού 18,οο€ που αφορά την προαγορά του εισιτηρίου του θεάτρου 

έως 28/11/22. 

 

Προσοχή! Δεν δεχόμαστε κρατήσεις θέσεων μόνο για την παράσταση χωρίς την 

μεταφορά.  

ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ : Σε περίπτωση ακύρωσης το ποσό των 18,οοΕ που αφορά την 

αγορά του εισιτηρίου του θεάτρου δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση ούτε 

υγείας και δεν μπορεί να συμψηφιστεί με άλλη εκδρομή η υπηρεσία εκτός και αν 

υπάρχει λίστα αναμονής πελατών ή αντικαταστήσει ο ίδιος ο πελάτης την θέση 

του με άλλο άτομο. 

Έως και  5ημέρες πριν την αναχώρηση της εκδρομής υπάρχουν ακυρωτικά 100% 

και θα πρέπει να καταβληθεί όλο το ποσό συμμετοχής της εκδρομής                      

 

Σας ενημερώνουμε ότι στα λεωφορεία μας έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα όπως 

απολύμανση, καθαριότητα, αερισμός τα οποία θα επαναλαμβάνονται τακτικά κατά τη 

διάρκεια του ταξιδιού όπως και επίσης διαθέτουν κλιματισμό και εισερχόμενου αέρα από το 

εξωτερικό περιβάλλον και όχι ανακυκλωμένο από το εσωτερικό. Υποχρεωτική η μάσκα 

εντός του λεωφορείου  

 

Παρατήρηση! Το γραφείο δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αλλαγή η τροποποίηση του 

προγράμματος της παράστασης στα θέατρα όπως αναβολή, καθυστέρηση , αλλαγή ώρας ή 

και αύξηση των τιμών του εισιτηρίου.  


