Αυγουστιάτικη πανσέληνος με
μουσική στο Μουσείο Ακρόπολης
Σε μια μουσική βραδιά υπό το φως της αυγουστιάτικης
πανσέληνου, προσκαλεί το Μουσείο Ακρόπολης τους επισκέπτες του
στον αύλειο χώρο του, την Πέμπτη, 15 Αυγούστου, στις 9 μ.μ.

Οι εξαιρετικοί νέοι τραγουδιστές Ειρήνη Τουμπάκη, Ανδρέας
Λάφης, Μαρία Αναματερού και Σωτήρης Καρυστινός και η ορχήστρα
τους, θα ερμηνεύσουν πολυαγαπημένα τραγούδια για το φεγγάρι
και όχι μόνο (Μακεδόνας, Μαχαιρίτσας, Νταλάρας, Αλεξίου,
Σαββόπουλος, κ.ά.).

Πανσέληνος: Ανοιχτοί οι εκθεσιακοί χώροι του Μουσείου της
Ακρόπολης
Την ημέρα αυτή, οι εκθεσιακοί χώροι του Μουσείου θα
παραμείνουν ανοιχτοί από τις 8 το πρωί έως τα μεσάνυχτα (η
είσοδος θα είναι ελεύθερη από τις 8 το βράδυ), δίνοντας την
ευκαιρία στους επισκέπτες να περιηγηθούν τις μόνιμες συλλογές,
αλλά και τη φωτογραφική έκθεση «Σμίλη και Μνήμη. Η συμβολή της
μαρμαροτεχνίας στην αναστήλωση των μνημείων της Ακρόπολης».

Τις ίδιες ώρες θα λειτουργεί το εστιατόριο του δευτέρου
ορόφου, καθώς και το καφέ του ισογείου. Τηλεφωνικές κρατήσεις
πραγματοποιούνται στο τηλέφωνο (+30) 210 9000915.

Την ίδια μέρα, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να
συμμετέχουν στις παρουσιάσεις της αρχαιολογικής ανασκαφής με
τίτλο «Περπατώντας στην αρχαία γειτονιά του Μουσείου
Ακρόπολης» ως εξής:

Αγγλικά: 12 μεσημ. & 5 μ.μ.

Ελληνικά: 1 μ.μ. & 7 μ.μ.

Οι παρουσιάσεις διαρκούν 45 λεπτά. Οι εγγραφές γίνονται τις
ημέρες των παρουσιάσεων στο Γραφείο Πληροφοριών του Μουσείου.
Θα επιτρέπονται έως 20 επισκέπτες ανά παρουσίαση, ενώ θα
τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Κόστος συμμετοχής: Απαραίτητη προϋπόθεση
εισιτηρίου γενικής εισόδου (10 ευρώ).
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Στη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την αναβάθμιση των
εγκαταστάσεων στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόποληςκαι την
υποστήριξη του συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου, προχωρά το
Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων (ΤΑΠ).

Όπως ενημερώνει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού, η παραπάνω εξέλιξη για τον αρχαιολογικό χώρο
της Ακρόπολης, υλοποιείται «ενόψει της έναρξης της περιόδου
υψηλής επισκεψιμότητας σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και
μουσεία και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χιλιάδων
επισκεπτών».

«Συγκεκριμένα», σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, «για την
εξυπηρέτηση των επισκεπτών που εισέρχονται από την είσοδο του
Θεάτρου Διονύσου (Νότια Κλιτύς) θα διαμορφωθεί στο κτίριο της
οδού Διονυσίου Αρεοπαγίτου 20-22, νέο εκδοτήριο εισιτηρίων,
καθώς και ιματιοθήκη, ιατρείο και πωλητήριο του ΤΑΠ. Σε τμήμα
του ίδιου κτιρίου, θα συνεχίσει να λειτουργεί κέντρο
ενημέρωσης του ΕΟΤ, στο πλαίσιο της συνεργασίας του υπουργείου
Πολιτισμού με το υπουργείο Τουρισμού».

«Παράλληλα», συνεχίζει το ΥΠΠΟΑ, «τόσο στην είσοδο της
Διονυσίου Αρεοπαγίτου (Νότια Κλιτύς) όσο και στην κεντρική
είσοδο της Ακρόπολης (Δυτική Κλιτύς), θα διαμορφωθούν ειδικά
εκδοτήρια εισιτηρίων γρήγορης διέλευσης (fast lane), ώστε να
εξυπηρετούνται τάχιστα οι επισκέπτες που έχουν εκδώσει το
εισιτήριό τους διαδικτυακά. Επίσης, για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των επισκεπτών και ύστερα από σχετική έγκριση από
το Δήμο Αθηναίων, θα εγκατασταθούν, τόσο στη Δυτική όσο και
στη Νότια Κλιτύ, αυτόματοι πωλητές εισιτηρίων και μηχανήματα
αυτόματων συναλλαγών (ATM)».

«Σημειώνεται ότι στην κεντρική είσοδο της Ακρόπολης έχουν
τοποθετηθεί δοκιμαστικά αυτόματοι πωλητές εισιτηρίων και
λειτουργούν με απόλυτη επιτυχία από τις αρχές του έτους»,
καταλήγει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ.
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Ελεύθερη είσοδος την 25η
Μαρτίου στο Μουσείο Ακρόπολης
-Το πρόγραμμα
Τη Δευτέρα 25 Μαρτίου το Μουσείο της Ακρόπολης θα γιορτάσει
την Εθνική Επέτειο με ελεύθερη είσοδο για όλους από τις 9 το
πρωί ως τις 6 το απόγευμα.

Οι επισκέπτες θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν σε
περιπάτους μέσα στις αίθουσες του Μουσείου και ποικίλες
συζητήσεις με συντροφιά τους Αρχαιολόγους-Φροντιστές.

Ώρες περιπάτων (στα ελληνικά): 12 μεσημέρι, 1 μ.μ., 2 μ.μ., 3
μ.μ., 4 μ.μ.
Συμμετοχή: Έως 40 επισκέπτες ανά περίπατο. Εγγραφές γίνονται
την ίδια μέρα στο Γραφείο Πληροφοριών στην είσοδο του
Μουσείου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Οι οικογένειες θα μπορούν επίσης να παραλάβουν από το Γραφείο
Πληροφοριών τα ειδικά σχεδιασμένα φυλλάδια για να κάνουν μία
πιο ευχάριστη και ενδιαφέρουσα επίσκεψη στο Μουσείο.

Την ημέρα αυτή το εστιατόριο του Μουσείου στο δεύτερο όροφο θα
σερβίρει ελληνικά παραδοσιακά πιάτα.
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