
Ναύπλιο - Ύδρα - Σπέτσες 27-30/10 4 μέρες. Οδικώς

1η Μέρα | Θεσσαλονίκη – Κατερίνη – Λάρισα – Βόλο –Λαμία - Επίδαυρο – Τολό.

Συγκέντρωση και αναχώρηση από τα γραφεία μας το πρωί για μία διαδρομή που θα
περάσει από Βόλο, Αλαμάνα και ισθμό Κορίνθου. Άφιξη στην κλασική Επίδαυρο, περιήγηση
στον αρχαιολογικό χώρο και στη συνέχεια αναχώρηση για Τολό. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο.

2η Μέρα | Τολό - Προαιρετική εκδρομή Σπέτσες και Ύδρα.

Πρωινό και στη συνέχεια απόπλους για προαιρετική εκδρομή στις Σπέτσες και Ύδρα. Οι
Σπέτσες, με τα πολλά μνημεία και κανόνια του 1821, αναδεικνύουν την ιστορική τους
ταυτότητα. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στην αρχοντική Ύδρα με την πλούσια ιστορία και το
Ιστορικό Αρχείο – μουσείο Ύδρας να δεσπόζει στο λιμάνι. Επισκεφθείτε τον καθεδρικό ναό
Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο λιμάνι με το καμπαναριό και το χαρακτηριστικό ρολόι.. Το
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας . Χρόνος ελεύθερος.

3η Μέρα | Τολό - Ναύπλιο – Παλαμήδι.

Πρωινό και αναχώρηση για το πανέμορφο Ναύπλιο, πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι
γνωστό για το Μπούρτζι, μικρό φρούριο χτισμένο σε νησίδα μέσα στο λιμάνι, και για το
Παλαμήδι. Η περιήγηση μας ξεκινά από το σημείο αναφοράς της παλιάς πόλης, την
ιταλικής αισθητικής Πλατεία Συντάγματος, γεμάτη από μνημεία και ιστορικά κτήρια.
Ανάμεσά τους, η πρώτη Βουλή των Ελλήνων, το Αρχαιολογικό Μουσείο με εκθέματα
σπάνιας αξίας της Προϊστορικής και Μυκηναϊκής περιόδου, η Δημοτική Πινακοθήκη. Πολύ
κοντά, συναντούμε το ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, γνωστό σημείο από τη δολοφονία του
πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια, καθώς και το ναό του Αγίου Γεωργίου.
Συνεχίζοντας την περιήγησή μας σε χώρους ιστορικής μνήμης, τα 999 σκαλοπάτια που
οδηγούν στο Κάστρο του Παλαμηδιού όπου βρίσκεται η φυλακή του Κολοκοτρώνη που
έχει πάρει σήμερα μυθολογικές διαστάσεις. Τα πλήθη των επισκεπτών επισκέπτονται και
βλέπουν ως φυλακή του Θ. Κολοκοτρώνη ένα θεοσκότεινο μπουντρούμι στον κεντρικό
προμαχώνα του Αγίου Ανδρέα, δίπλα στην καμάρα της ομώνυμης εκκλησίας . Αξίζει ακόμη
να τονίσουμε το κτήριο της πρώτης Σχολής Ευελπίδων που στεγάζει σήμερα το Πολεμικό
Μουσείο, το βραβευμένο Πελοποννησιακό Λαογραφικό Μουσείο, το μοναδικό Μουσείο
Κομπολογιού, το Δημαρχείο στην Πλατεία Ναυάρχων, τον ανδριάντα του Ιωάννη
Καποδίστρια στην ομώνυμη πλατεία, το πάρκο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη με το
επιβλητικό έφιππο άγαλμά του και την αναστηλωμένη Πύλη της Ξηράς. Χρόνος ελεύθερος
στα γραφικά σοκάκια της πόλης με την πλούσια αγορά και τη μεγάλη πλατεία Συντάγματος.
Ελεύθεροι για φαγητό. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο

ξενοδοχείο

4η Μέρα | Τολό - Μυκήνες - Λαμία – Βόλο – Λάρισα – Κατερίνη – Θεσσαλονίκη.

Πρωινό και αναχώρηση για τις Μυκήνες όπου θα δούμε το Παλάτι των Ατρειδών, τον Τάφο
του Αγαμέμνονα και το Αρχαιολογικό Μουσείο. Στη συνέχεια παίρνουμε το δρόμο της
επιστροφής για Ισθμό, Θήβα, Βόλο. Άφιξη το βράδυ στην πόλη μας.



Ναύπλιο - Ύδρα - Σπέτσες 4 μέρες Αναχώρηση: 27/10 - Πακέτο εκδρομής

Ξενοδοχεία Κατ. Διατροφή Τιμή σε
δίκλινο

1ο
παιδί

Επιβ.
Μονόκλινου

Γενικές
Πληροφορίες

Ninemia /
Pitsakis 3* Πρωινό 159€ 115€ 75€

Ninemia /
Pitsakis 3* Ημιδιατροφή 179€ 135€ 75€

Στη τιμή περιλαμβάνονται: Τρεις (3) διανυκτερεύσεις, όπως αναφέρονται στον
αναλυτικό μας τιμοκατάλογο. Πλούσιο πρωινό ή ημιδιατροφή στον χώρο του
ξενοδοχείου καθημερινά. Μετακινήσεις , περιηγήσεις και ξεναγήσεις και εκδρομές με
πολυτελή λεωφορεία σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα. Έλληνας έμπειρος
συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. Ασφάλεια
αστικής ευθύνης .
Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία. Φιλοδωρήματα,
αχθοφορικά. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και
γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως
προαιρετικό ή προτεινόμενο


