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ATTENTION 
 

 Écrire dans le cahier prévu pour cette épreuve. 
 Utiliser un stylo bleu ou noir. 
 Effectuer les deux activités. 
 Développer un seul sujet par page. 
 Durée de l’épreuve : 65 minutes. 
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ACTIVITÉ 1 
 
Vous participez au forum lancé par un portail francophone sur la visite des musées. 
Écrivez votre texte pour répondre aux questions suivantes. 
120-150 mots. Signez votre texte du nom de Stavros ou Stavroula. 

 

À vous de répondre ! 
a) Pensez-vous que l’accès au site web d’un musée remplace la visite sur place ou, au 
contraire, l’encourage ? Pourquoi ?  
b) Selon vous, quels sont les avantages d’une visite virtuelle et ceux d’une visite 
physique ? Développez votre point de vue. 
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ACTIVITÉ 2 
 
Vous travaillez pour une agence de voyages. Vous préparez un petit  texte à l’attention 
des visiteurs francophones d’Athènes pour les informer sur le nouveau pass mis en 
vente par l’Organisme des Transports publics athéniens. Rédigez ce texte à partir des 
informations reproduites ci-dessous.  
110-140 mots. Ne signez pas votre texte. 
 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Από τον ΟΑΣΑ ανακοινώνεται ότι από την 1η Ιουλίου 2009 κυκλοφόρησε ένα νέο 
εισιτήριο τριών ημερών, κόστους 15 € (Tourist Ticket), για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των επισκεπτών που θα παραμένουν για λίγες ημέρες στην Αθήνα. 

Το νέο εισιτήριο ισχύει για 3 ημέρες από την πρώτη επικύρωση κατά την πρώτη 
επιβίβαση για όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ. Επίσης 
ισχύει για απεριόριστες μετακινήσεις από και προς το αεροδρόμιο, καθώς και για τη 
λεωφορειακή γραμμή 400 «ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ». 

Η πώληση του 3μερου εισιτηρίου των 15 € γίνεται από τα εκδοτήρια εισιτηρίων της 
ΕΘΕΛ στο αεροδρόμιο, του ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ στο αεροδρόμιο και στους σταθμούς 
«ΛΑΡΙΣΗΣ» και «ΠΕΙΡΑΙΑ», από το ΜΕΤΡΟ στο σταθμό «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» και από τον 
ΗΣΑΠ στους σταθμούς «ΠΕΙΡΑΙΑΣ» και «ΟΜΟΝΟΙΑ». 

Πληροφορίες για το νέο εισιτήριο θα δίνονται μέσω φυλλαδίου που θα διανέμεται 
από 4 stands που έχει ο ΟΑΣΑ στην αίθουσα των αφίξεων του αεροδρομίου, καθώς 
και από ειδικό stand που θα είναι τοποθετημένο δίπλα στις αφετηρίες των 
λεωφορείων στον εξωτερικό χώρο των αφίξεων του αεροδρομίου (ακριβώς δίπλα 
από το εκδοτήριο των εισιτηρίων) και στο χώρο του προαστιακού σιδηροδρόμου. 
 www.oasa.gr 
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