Επαναλειτουργία Ναυτικού Μουσείου Λιτοχώρου
Written by mouseio

There are no translations available.
ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
Το Ναυτικό Μουσείο Λιτοχώρου τηρώντας όλα τα μέτρα υγειονομικής ασφάλειας που
υπαγορεύουν οι αρμόδιοι φορείς, ανοίγει και πάλι τις πόρτες του στις 19 Ιουνίου 2020!
Επισημαίνουμε στους επισκέπτες την τήρηση των ακόλουθων όρων:
• Η χρήση μάσκας και αντισηπτικού διαλύματος είναι υποχρεωτική για επισκέπτες και
εργαζόμενους στο Μουσείο.
• Σε περίπτωση επίσκεψης από οργανωμένες ομάδες ή άνω των 10 ατόμων, την έκδοση
εισιτηρίων θα αναλαμβάνει μόνο ένα άτομο για λογαριασμό του συνόλου.
• Η χρήση του ανελκυστήρα επιτρέπεται μόνο για ένα άτομο κάθε φορά.
• Οι επισκέπτες θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες και υποδείξεις του προσωπικού του
Μουσείου είτε προφορικές είτε αναγραφόμενες σε πινακίδες.
Το Ναυτικό Μουσείο Λιτοχώρου για τον μήνα Ιούνιο είναι ανοιχτό κάθε Παρασκευή και
Σάββατο 20:00 – 22:00 και Κυριακή πρωί 10:00 – 12:00.
Για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο θα είναι ανοιχτό καθημερινά
20:00 – 22:30 και κάθε Κυριακή πρωί 10:00 – 12:00.
Ευχαριστούμε.

The Maritime Museum of Litochoro is open again for the visitors.
The Maritime Museum of Litochoro, following all the health safety measures dictated by the
competent bodies, reopens its doors on June 19th 2020! We point out to visitors the following
terms:
• The use of a mask and antiseptic solution is mandatory for visitors and employees of the
Museum.
• In case of a visit by organized groups or more than 10 people, the issuance of tickets will be
undertaken by only one person on behalf of the whole.
• The use of the elevator is only allowed for one person at a time.
• Visitors should follow the instructions of the Museum staff, either orally or from signs.
The Maritime Museum of Litochoro in June will be open every Friday and Saturday from 20:00 22:00 and Sunday morning 10:00 - 12:00.
For the months of July and August it will be open daily
20:00 - 22:30 and every Sunday morning 10:00 - 12:00.
Thank you
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