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Ημερήσια εκδρομή στο Αττικό Ζωολογικό 
Πάρκο και το εκπτωτικό χωριό McArthurGlen,
την Κυριακή 22/05/2022



Πρόγραμμα εκδρομής

Αναχώρηση από το Ναύπλιο(Πύλη της Ξηράς) στις 08:00 και από το
Άργος(ΚΤΕΛ/Άγιος Βασίλειος) στις 08:30.

Μέσω Κορίνθου φτάνουμε στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο*, το οποίο
είναι το μοναδικό πάρκο του είδους του στην Ελλάδα, αποτελεί χώρο
χαλάρωσης και διασκέδασης για μικρούς και μεγάλους και στο οποίο
θα γνωρίσουμε από κοντά, πάνω από 290 είδη ζώων!

Στη συνέχεια, επισκεπτόμαστε το εκπτωτικό χωριό McArthur Glen,
όπου, αφού θα λάβουμε το πακέτο καλωσορίσματος μας, θα έχουμε
ελεύθερο χρόνο για ψώνια, φαγητό και καφέ.

Νωρίς το απόγευμα αναχωρούμε και επιστρέφουμε στην πόλη μας,
γεμάτοι όμορφες ταξιδιωτικές αναμνήσεις και εμπειρίες!

*Ο χώρος των Θαλάσσιων Θηλαστικών θα παραμείνει κλειστός λόγω εργασιών μέχρι νεωτέρας



Κόστος: Ενήλικες €29,00 / Παιδία(έως 12 ετών) €27,00

Γενικές πληροφορίες

Περιλαμβάνονται: 

Η μεταφορά με πολυτελές πούλμαν
Το εισιτήριο εισόδου στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο

Δεν Περιλαμβάνονται:

Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα, όπως φαγητά, 
ποτά, κλπ

Κρατήσεις: 
info@naitravel.com 
6983.330130

Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων για την πραγματοποίηση της εκδρομής, 25 άτομα



Για την είσοδο στο λεωφορείο, το πάρκο και το εμπορικό κέντρο:

Οι ταξιδιώτες που είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες, επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ

Οι ταξιδιώτες που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υποβάλλονται σε διαγνωστικό έλεγχο (PCR 72 ωρών ή rapid test 48 ωρών) σε ιδιωτικά 

διαγνωστικά εργαστήρια, ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη ιατρό, με δική τους δαπάνη

Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών μπορούν να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test)

Όλοι οι οδηγοί είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πιστοποιημένο και εγκεκριμένο απολυμαντικό υλικό το οποίο ψεκάζεται σε όλα τα σημεία επαφής αμέσως μετά 

από κάθε δρομολόγιο.

Απολύμανση των κλιματιστικών στα λεωφορεία και καθολική αντικατάσταση όλων των φίλτρων κλιματισμού. Η ενέργεια αυτή επαναλαμβάνεται σε πολύ 

τακτικά χρονικά διαστήματα για τη διασφάλιση καθαρού και φρέσκου αέρα στην καμπίνα.

Οι οδηγοί μας είναι εφοδιασμένοι με ατομική μάσκα και γάντια προστασίας τα οποία χρησιμοποιούν καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, ενώ 

ενημερώνονται καθημερινά για τις επικαιροποιημένες οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Τα λεωφορεία μας διαθέτουν εγκεκριμένα αντισηπτικά διαλύματα για χρήση από τους επιβάτες κατά την είσοδο ή την έξοδο τους.

Για την είσοδο στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος(καφέ, εστιατόρια)

Απαιτείται πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ

Covid-19
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