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Πόρτο Χέλι 
4 ημέρες οδικώς 

  Αναχώρηση: 14/04/23 – 17/04/23 
1η ημέρα: Μ. Παρασκευή  Αναχώρηση για Επίδαυρο (615 χλμ.) – Πόρτο Χέλι 
(50 χλμ.) 
Συγκέντρωση στα γραφεία μας νωρίς το πρωί και αναχώρηση για την Επίδαυρο. Μετά τις 
απαραίτητες ενδιάμεσες στάσεις καθοδόν και διασχίζοντας τον ισθμό της Κορίνθου, άφιξη 
στην Επίδαυρο. Θα επισκεφτούμε το αρχαίο θέατρο και το Αρχαιολογικό Μουσείο. Στη 
συνέχεια, αναχώρηση για το Πόρτο Χέλι και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και το 
βράδυ παρακολούθηση της περιφοράς του Επιταφίου. Διανυκτέρευση. 

 

2η ημέρα: Μ. Σάββατο  Πόρτο Χέλι – Ύδρα – Σπέτσες – Πόρτο Χέλι  
Πρωινό και αναχώρηση για να επισκεφτούμε, προαιρετικά, µε τοπικό καράβι τα δύο 
πανέμορφα νησιά, Ύδρα και Σπέτσες. Μετά την άφιξή μας στην Ύδρα, μπορούμε να 
επισκεφτούμε το μουσείο της, στο οποίο βρίσκονται εκθέματα από την εποχή της 
επανάστασης και τους Βαλκανικούς πολέμους. Στη συνέχεια, θα δούμε τη Μητρόπολη 
και ένα μεγάλο Μοναστήρι στο κέντρο του λιμανιού αφιερωμένο στην Παναγία. Θα 
περιπλανηθούμε στα πέτρινα καλντερίμια, και θα θαυμάσουμε τα τρίπατα αρχοντικά των 
καπεταναίων της επανάστασης και θα κάνουμε μια μικρή βόλτα με τα γαϊδουράκια. Κοντά 
στο σπίτι του Παύλου Κουντουριώτη βρίσκεται ένα μπρούτζινο άγαλμα, ένα δελφίνι με ένα 
παιδί στην πλάτη του, για να θυμίζει την ταινία, που γυρίστηκε στο νησί τη δεκαετία του ’50 
«Το παιδί και το δελφίνι» με τη Σοφία Λώρεν. Έπειτα, αναχωρούμε για τις Σπέτσες. Κατά την 
άφιξή μας θα δούμε τη Ντάπια, που βρίσκεται πάνω από το λιμάνι, το παλιό πυροβολείο του 
νησιού. Φιλοξενεί τις περισσότερες από τις καφετέριες και είναι διακοσμημένη με βότσαλα 
από τις γύρω παραλίες. Μπορούμε να επισκεφτούμε το αρχοντικό της Μπουμπουλίνας, σε 
απόσταση 100 περίπου μέτρων από το λιμάνι και στη συνέχεια θα δούμε στην πλατεία 
Ποσειδωνίου το πρώτο ξενοδοχείο του νησιού, χτισμένο το 1897 και το άγαλμα της 
Μπουμπουλίνας να ατενίζει το πέλαγος. Το απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο µας. Το 
βράδυ θα παρακολουθήσουμε τη Λειτουργία της Ανάστασης του Κυρίου και στη συνέχεια 
µας περιμένει το Αναστάσιμο δείπνο µε την παραδοσιακή μαγειρίτσα. Διανυκτέρευση. 

 

3η ημέρα: Κυριακή του Πάσχα Πόρτο Χέλι  – Γαλατάς (55 χλμ.) – Πόρος – 
Ερμιόνη (40 χλμ.) – Πόρτο Χέλι  (17 χλμ.)  
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος στο Πόρτο Χέλι. Στη συνέχεια θα έχουμε το εορταστικό 
μεσημεριανό γεύμα στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση και το απόγευμα θα επισκεφτούμε τον 
Πόρο. Άφιξη στον Γαλατά, επιβίβαση στο καράβι και αναχώρηση. Το λιμάνι του Πόρου 
αποτελεί το μεγαλύτερο και ασφαλέστερο λιμάνι του Σαρωνικού και ένα από τα μεγαλύτερα 
και ασφαλέστερα φυσικά λιμάνια ολόκληρης της Ελλάδας, με τεράστια χωρητικότητα 
διερχόμενων σκαφών και αφίξεις που ξεπερνούν τις 10.000 το χρόνο. Στον Πόρο θα έχουμε 
χρόνο να απολαύσουμε τον καφέ και τη βόλτα μας. Κατά την επιστροφή με τη δύση του ηλίου 
θα επισκεφτούμε την Ερµιόνη, όπου θα παρακολουθήσουμε το εντυπωσιακό έθιμο του 
καψίματος του Ιούδα, και στη συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

4η ημέρα: Δευτέρα του Πάσχα Πόρτο Χέλι – Ναύπλιο (77 χλμ.) – Μυκήνες (22 
χλμ.) – Επιστροφή στην πόλη μας (605 χλμ.) 
Πρωινό και αναχώρηση για το Ναύπλιο, την πρώτη πρωτεύουσα του Ελληνικού κράτους. 
Εδώ, θα θαυμάσουμε το Μπούρτζι, χτισμένο στο μικρό νησάκι των Αγίων Θεοδώρων, σήμα-
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κατατεθέν της πόλης. Έπειτα θα επισκεφθούμε το κάστρο του Παλαμηδίου με την 
πανοραμική θέα. Θα συνεχίσουμε την περιήγηση στη γραφική πόλη του Ναυπλίου και στην 
Παλιά Πόλη (Ανάπλι) με τη σαγηνευτική γοητεία των πλακόστρωτων στενών, τις ολάνθιστες 
βουκαμβίλιες, που ξεχειλίζουν από τα μπαλκόνια, των κομψών νεοκλασικών και των 
καλοδιατηρημένων αρχοντικών. Θα ολοκληρώσουμε την περιήγησή μας με τον ναό του 
Αγίου Γεωργίου και τον ναό του Αγίου Σπυρίδωνα, όπου δολοφονήθηκε ο Ιωάννης 
Καποδίστριας. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και βόλτα στη μεγάλη πλατεία Συντάγματος. 
Έπειτα, συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για τις Μυκήνες. Αποτέλεσαν βασίλειο του μυθικού 
Αγαμέμνονα και υπήρξαν το σημαντικότερο και πλουσιότερο ανακτορικό κέντρο της 
Πελοποννήσου κατά την ύστερη εποχή του χαλκού. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και φαγητό 
εξ ιδίων. Ξεκινάμε για την επιστροφή και μετά τις απαραίτητες ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη το 
βράδυ στην πόλη μας. 

 
 

Τιμοκατάλογος 

Ξενοδοχείο 
Early  

booking 
Τιμή σε 
δίκλινο 

1ο Παιδί 
2-10 ετών 

Επιβάρυνση 
μονόκλινου 

Nautica Bay  
Ηotel 3*  

279€ 299€ 149€ 135€ 

 
Περιλαμβάνονται: 

✓ Οι μεταφορές µε πολυτελές πούλμαν του γραφείου µας 
✓ Τρεις διανυκτερεύσεις με ημιδιατροφή (συμπεριλαμβανομένων των εορταστικών 

γευμάτων) 
✓ Οι περιηγήσεις και οι εκδρομές όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα 
✓ Έμπειρος συνοδός του γραφείου µας 
✓ Ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης 
✓ Φ.Π.Α. 

 
Δεν περιλαμβάνονται: 

x Τα εισιτήρια για την κρουαζιέρα στην Ύδρα και τις Σπέτσες ,τα εισιτήρια του 
καραβιού για τον Πόρο, είσοδοι μουσείων, αρχαιολογικών χώρων και ό,τι 
αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό 

x Φόρος διαμονής 

  


