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Αυγούστου

«ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ»

 Όλη η ιστορία και η φύση της Μεσογείου αποτυπωμένη σε έναν τόπο. Προορισμοί αυθεντικής ομορφιάς, 
καθένας με τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, πρόθυμοι να σας υποδεχτούν όλη τη διάρκεια του 
χρόνου: Μεσσηνία, Ελαφόνησος, Μονεμβασιά, Μάνη, Πόρτο Χέλι, Καλάβρυτα, Ναύπλιο, εναλλάσσονται 
μπροστά μας και εμείς καθισμένοι αναπαυτικά στην θέση του  θεατή - ταξιδιώτη απολαμβάνουμε να 
περνάει μπροστά μας σας ταινία, η αρχαία και νεότερη ιστορία της πατρίδας μας.  Επισκεφθείτε την 
πατρίδα της ωραίας Ελένης και του γένους των Ατρειδών, των Ολυμπιακών αγώνων, της ιερής ελιάς και 
της αρχαίας Σπάρτης. Πόλεμος, ειρήνη και πολιτισμός – με φόντο έναν από τους ωραιότερους προορισμούς 
της ηπειρωτικής Ελλάδας: την Πελοπόννησο.

ΓΥΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1η ΗΜΕΡΑ: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - 
ΝΑΥΠΛΙΟ - ΤΟΛΟ
 Ξεκινάμε νωρίς το πρωί γιατί η μέρα μας θα είναι 
εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πριν φτάσουμε στον τελικό μας 
προορισμό. Μετά από κάποιες απαραίτητες στάσεις για 
να πιούμε ένα καφέ στα γρήγορα, θα κάνουμε την πιο 
σημαντική μας στάση στην Επίδαυρο, τον σημαντικότερο 
αρχαίο τόπο λατρείας του θεού Ασκληπιού. Ξακουστή σε 
όλη την Ελλάδα την έκανε το Ασκληπιείο της, ένα από 
τα σπουδαιότερα της αρχαιότητας και φυσικά το αρχαίο 
θέατρο, έργο του  αρχιτέκτονα Πολύκλειτου, το οποίο 
παραμένει ακόμη αξεπέραστο ακόμη και σήμερα σε 
ομορφιά και ακουστική. Είναι εκπληκτικό ότι ακόμη και η 
εκπνοή του ηθοποιού φτάνει μέχρι την τελευταία σειρά 
!!! Με εξαιρετικές εντυπώσεις από έναν μοναδικό χώρο, 
μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς αλλά και ιστορικής 
σημασίας αναχωρούμε για το πανέμορφο Ναύπλιο. Μια 
αρχοντική πόλη με βαθιά ιστορία που δεν γίνεται να μην 
αγαπήσεις. Ένα όμορφο σκηνικό που όσες φορές και 
να το δεις  πάντα σε  με σαγηνεύει. Θα περιηγηθούμε 
στα σημαντικότερα αξιοθέατα όπως είναι η εκκλησία 
του Αγίου Σπυρίδωνα (όπου δολοφονήθηκε ο Ιωάννης 
Καποδίστριας), ο ναός του Αγίου Γεωργίου (με 
σημαντικές εικόνες και τοιχογραφίες, όπως το αντίγραφο 
του Μυστικού Δείπνου του Ντα Βίντσι), η Πλατεία Τριών 
Ναυάρχων με το Δημαρχείο, το Κυβερνείο ή Παλατάκι, 
καθώς και η Πλατεία Φιλελλήνων. 
 Φυσικά θα έχουμε χρόνο να επισκεφθούμε και 
να θαυμάσουμε το Παλαμήδι ,φρούριο το οποίο 
κατασκευάστηκε το 1687 από τους Ενετούς σε ύψος 216 
μέτρων. Η ξενάγηση τελείωσε !! θα έχουμε χρόνο για 
φαγητό και ποτό στον κεντρικό πεζόδρομο της Βασιλέως 
Κωνσταντίνου με τα αμέτρητα καταστήματα, στην οδό 
Σταϊκοπούλου με τα πολλά ταβερνάκια, στην παραλιακή 
περαντζάδα της Μπουμπουλίνας, αλλά και στον 
Ψαρομαχαλά, την πιο παλιά συνοικία που κατοικείται 
από τις αρχές του 13ου αιώνα. Φιλική συμβουλή !! 
Αναζητήστε τον «Ιταλό» που προσφέρει χειροποίητο 
ιταλικό παγωτό και σορμπέ σε διάφορες γεύσεις 
φρούτων και αποτελεί πλέον σήμα κατατεθέν της πόλης. 
Μετάβαση και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

2η ΗΜΕΡΑ: ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΥΔΡΑ - ΣΠΕΤΣΕΣ
Πρόγευμα και ξεκινάμε για το Πόρτο Χέλι όπου θα 
έχουμε ελεύθερο χρόνο στη διάθεση μας. Προαιρετική 
εκδρομή για τα δύο πανέμορφα νησιά του Σαρωνικού. 
Πρώτος μας σταθμός η κοσμοπολίτικη Ύδρα, την 
«αρχόντισσα του Αργοσαρωνικού», το νησί με 
την τεράστια ναυτική παράδοση και με την άριστα 
διατηρημένη αρχιτεκτονική του. Θα επισκεφθούμε τα 
αρχοντικά του Τομπάζη, Κουντουριώτη, Μιαούλη και 
την μητρόπολη, 17ος αι. με το μαρμάρινο καμπαναριό. 
Ελεύθερος χρόνος για να γυρίσουμε στα στενά δρομάκια 
της χώρας. Επόμενος σταθμός μας μία άλλη σημαντική 
ναυτική δύναμη κατά την διάρκεια του πολέμου της 
ανεξαρτησίας του 1821, οι Σπέτσες. Θα επισκεφθούμε 
το σπίτι - μουσείο της Μπουμπουλίνας, του πρώτου 
κυβερνήτη του νησιού Χατζηγιάννη Μέξη και τον 
μεταβυζαντινό ναό του Αγ. Νικολάου. Μπορείτε να 
πραγματοποιήσετε, αν θέλετε, τον γύρο του όμορφου 
νησιού με μια ζωγραφιστή άμαξα. Επιστρέφουμε στο 
ξενοδοχείο για δείπνο και διανυκτέρευση.
3η ΗΜΕΡΑ: ΤΟΛΟ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ - ΓΥΘΕΙΟ - 
ΣΠΑΡΤΗ 
 Είμαστε σίγουροι ότι θέλατε να μείνουμε στο Ναύπλιο 
τουλάχιστον ακόμη…πολλές ημέρες. Υποσχόμαστε ότι 
θα έρθουμε πάλι. Καλό πρωινό  να πάρουμε δυνάμεις  
και αναχώρηση για την μεσαιωνική, βυζαντινή και 
βενετσιάνικη πόλη της Μονεμβασιάς. Είναι περισσότερο 
γνωστή από το μεσαιωνικό φρούριο που αποτελεί στην 
κυριολεξία μικρή νησίδα που συνδέεται με γέφυρα σε 
σχηματιζόμενο λαιμό συνολικού μήκους 400 μέτρων 
με τη σημερινή παράλια κατ΄ έναντι πόλη επί της 
λακωνικής ακτής. Στα διασωθέντα κτίρια και τις δομές 
στο κάστρο περιλαμβάνονται αμυντικές κατασκευές 
του εξωτερικού κάστρου και αρκετές μικρές βυζαντινές 
εκκλησίες. 
 Πολλές από τις οδούς είναι στενές και κατάλληλες μόνο 
για τους πεζούς. Το παρωνύμιο της Μονεμβασιάς είναι 
«Γιβραλτάρ της ανατολής», επειδή τυγχάνει να είναι σε 
σμίκρυνση πανομοιότυπη με τον βράχο του Γιβραλτάρ. 
Μπαίνοντας στην πόλη ο κεντρικός δρόμος με το 
βυζαντινό καλντερίμι οδηγεί στη Κεντρική Πλατεία με το 
παλαιό κανόνι και την Εκκλησία του Ελκομένου Χριστού. 
Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να απολαύσουμε την 



μοναδική θέα, την ομορφιά του τοπίου. Συνεχίζοντας 
την διαδρομή μας επισκεπτόμαστε το Γύθειο, γραφικό 
λιμάνι, κτισμένο αμφιθεατρικά σε πλαγιά λόφου, με 
νησιώτικο χρώμα και καταλήγουμε στην Σπάρτη, την 
πρωτεύουσα της Λακωνίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
και χρόνος για γνωριμία με την όμορφη πόλη. Το βράδυ 
δείπνο και διανυκτέρευση.
4η ΗΜΕΡΑ: ΣΠΑΡΤΗ - ΜΥΣΤΡΑΣ - ΣΠΗΛΑΙΟ 
ΔΥΡΟΥ - ΜΑΝΗ 
 Απολαμβάνουμε το πρωινό μας και είμαστε έτοιμοι 
να αναχωρήσουμε. Η καστροπολιτεία του Μυστρά 
μας περιμένει και «παραμονεύει » κυριολεκτικά μια 
που είναι πολύ κοντά, σχεδόν δίπλα στην Σπάρτη 
και  μας μεταφέρει στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία… 
Πέτρινα καλντερίμια γεμάτα οχυρά, εκκλησίες, μονές, 
παλάτια και αρχοντικά μας ταξιδεύουν στο παρελθόν. Η 
περιήγηση στα πέτρινα καλντερίμια του είναι ένα ταξίδι 
στην ιστορία που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Απαραίτητη 
η επίσκεψη στην Μητρόπολη που είναι αφιερωμένη 
στον Άγιο Δημήτριο. Εδώ στέφθηκε αυτοκράτορας ο 
Κωνσταντίνος Παλαιολόγος , ο μοναδικός αυτοκράτορας 
που στέφθηκε σε περιοχή εκτός της Κων/πολης. 
 Συνεχίζουμε την περιήγησή μας στην Ανατολική 
Μάνη και στην ιστορική Αρεόπολη. Κάτω από το λιτό 
τοπίο της Μάνης η φύση με ασύγκριτη τέχνη και 
υπομονή σμίλεψε ένα θαύμα πέρα από κάθε φαντασία… 
κατάλευκοι σταλακτίτες και σταλαγμίτες, αστραφτεροί 
κρύσταλλοι στολίζουν κάθε γωνιά του, δημιουργώντας 
ένα απαράμιλλο θέαμα!  Για το τέλος σας το κρατάμε 
«Μανιάτικο» και θα επισκεφθούμε το πανέμορφο πόλη-
λιμάνι, Γύθειο.  Βόλτα στην προκυμαία, το απαραίτητο 
καφεδάκι και επιστροφή στην Σπάρτη.
5η ΗΜΕΡΑ: ΣΠΑΡΤΗ - ΟΛΥΜΠΙΑ - ΠΥΡΓΟΣ - 
ΠΑΤΡΑ 
Το πρωινό είναι το καλύτερο γεύμα και εμείς θα 
το τιμήσουμε. Στην συνέχεια  αναχωρούμε για την 
«κοιλάδα των Θέων» όπως έχει χαρακτηριστεί η περιοχή 
της Αρχαίας Ολυμπίας. Ένας από τους σημαντικότερους 
αρχαιολογικούς χώρους του κόσμου, που προσελκύει 
κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες. Βρίσκεται στην 
πανέμορφη κοιλάδα του ποταμού Αλφειού, εκεί όπου 
άνθισε το πιο δοξασμένο ιερό της αρχαίας Ελλάδας, 
που ήταν αφιερωμένο στον πατέρα των θεών, τον 
Δία. Ο αρχαιολογικός χώρος περιλαμβάνει  εκτός 
από το Ιερό του Δία, με τους ναούς και τα κτίρια 
που σχετίζονταν άμεσα με τη λατρεία, και διάφορα 
οικοδομήματα που είχαν χτιστεί γύρω από αυτό, όπως 
αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνταν για την 
προετοιμασία και την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων, 
βοηθητικά κτίρια, χρηστικά και διοικητικά, καθώς και 
οικοδομήματα κοσμικού χαρακτήρα. 
 Οι  εναλλαγές συνεχίζονται. Από το «αρχαίο πνεύμα, 
το αθάνατο» αναχωρούμε για την Πάτρα. Ζωντανή 

νεανική πόλη, πολύβουο λιμάνι και βασίλισσα του 
ελληνικού καρναβαλιού.  Η σωστή ρυμοτομία της, 
με μεγάλους κεντρικούς δρόμους παράλληλους στο 
λιμάνι, κάθετους πεζόδρομους και μεγάλες πλατείες, 
δημιουργούν αίσθηση άπλας και προσφέρονται για 
περπάτημα. Η Πλατεία Τριών Συμμάχων απέναντι από 
το λιμάνι είναι κλασικό σημείο συνάντησης με φόντο 
το Ρολόι και το –έρημο σήμερα– ιστορικό νεοκλασικό 
ξενοδοχείο «Ματζέστικ» που έχει φιλοξενήσει 
ιστορικές προσωπικότητες. Η βόλτα  που οδηγεί στον 
αναστυλωμένο Φάρο –στα δυτικά του λιμανιού– 
είναι αγαπημένο σημείο για   το ηλιοβασίλεμα. Πίσω 
μας στέκει η εντυπωσιακή εκκλησία του πολιούχου 
Αγίου Ανδρέα, όπου όλοι δίνουν το «παρών» τη μέρα 
της γιορτής του. Τακτοποιούμαστε στο ξενοδοχείο 
μας, που επειδή το επιλέξαμε κεντρικό έχουμε την 
δυνατότητα το απόγευμα να κάνουμε βόλτα στην 
περίφημη πλατεία «ψηλά αλώνια» που μας σύστησαν οι 
φίλοι μας οι Πατρινοί , ως την πιο όμορφη της πόλης. 
Διανυκτέρευση.
6η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΤΡΑ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΓΑΛΑΞΙΔΙ 
- ΔΕΛΦΟΙ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
Θα χρειαστούμε καλό πρωινό σήμερα γιατί είναι ημέρα 
επιστροφής και θα χρειαστούμε δυνάμεις. Ας μην 
μελαγχολήσουμε όμως γιατι θα επισκεφθούμε μια 
σειρά από πανέμορφα μέρη. Πρώτος μας σταθμός, 
η Ναύπακτος  μια πόλη γεμάτη ιστορία που ξέρει να 
κρατά το ενδιαφέρον του επισκέπτη της αμείωτο. 
Από τη ζωή στο γραφικό ενετικό  λιμάνι της μέχρι 
τα στενά σοκάκια… Θα χαιρετήσουμε τον Μιγκέλ 
Θερβάντες (συγγραφέα του Δον Κιχώτη) που το 
άγαλμα του στο λιμάνι μας θυμίζει ότι συμμετείχε στην 
περίφημη ομώνυμη  ναυμαχία και θα αναχωρήσουμε 
για το Γαλαξίδι. Χαρακτηρισμένος ως παραδοσιακός 
οικισμός από το 1978, έχει μια αρχοντική ομορφιά 
που σε ταξιδεύει. Το λιμάνι του κουβαλά ακόμη την 
αίγλη από τις εποχές που ήταν γεμάτο μπρατσέρες και  
σκούνες.  Στενά σοκάκια ανηφορίζουν από το λιμάνι 
στο εσωτερικό της πόλης και βγάζουν σε καντούνια 
με φροντισμένα σπίτια, διατηρητέα αρχοντικά και 
εντυπωσιακά καπετανόσπιτα με περίτεχνες βοτσαλωτές 
αυλές. 
 Με γλυκιά νοσταλγία για εποχές που πέρασαν 
ανεπιστρεπτί πάμε να μάθουμε το μέλλον μας, ποιο είναι 
πιο κατάλληλο μέρος από τους Δελφούς με το περίφημο 
μαντείο !! Οι Δελφοί ήταν ο ομφαλός της γης, όπου, 
σύμφωνα με τη μυθολογία, συναντήθηκαν οι δύο αετοί 
που έστειλε ο Δίας από τα άκρα του σύμπαντος για να 
βρει το κέντρο του κόσμου, και για πολλούς αιώνες 
αποτελούσαν το πνευματικό και θρησκευτικό κέντρο 
και το σύμβολο της ενότητας του αρχαίου ελληνισμού. 
Εντυπωσιασμένοι από την μυστηριακή ατμόσφαιρα και 
πλουσιότεροι σε εικόνες και εμπειρίες παίρνουμε τον 
δρόμο της επιστροφής.

Αξιοθέατα στην Πελοπόννησο: Ρομαντικά κάστρα, γραφικά χωριά και ιδιαίτερης ομορφιάς 
φύση

1. Μονεμβάσια & Ναύπλιο: Η καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς και το Ναύπλιο με την Ακροναυπλία και το 
Μπούρτζι είναι από τους πλέον διάσημους, ρομαντικούς προορισμούς της Ελλάδας.
2. Καλάβρυτα: Τα Καλάβρυτα με το χιονοδρομικό κέντρο.
3. Φυσικοί θησαυροί: Το δάσος της Φολόης, τον βιότοπο της Γιάλοβας, τα περίφημα Σπήλαια του Διρού, το 
φαράγγι του Λούσιου, ιδανικό για πεζοπορία, αλλά και τη λίμνη Τσιβλού.
4. Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Mια σχεδόν υπερφυσική παρέμβαση στο φυσικό τοπίο και η μεγαλύτερη καλωδιωτή 
γέφυρα πολλαπλών ανοιγμάτων παγκοσμίως. Το βράδυ, φωταγωγημένη, προσφέρει ένα μεγαλειώδες θέαμα.
5. Αρχαία Ολυμπία: Από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς χώρους στην Ελλάδα, με το αρχαίο στάδιο, τους 
ναούς και διάφορα οικοδομήματα σχετικά με την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων
6. Αρχαία Μεσσήνη: Ο αρχαιολογικός χώρος περιλαμβάνει ναούς, οικίες, τείχη και δημόσια κτίρια, που σώζονται 
σε καλή κατάσταση.
7. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου: Ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία της αρχαίας Ελλάδας, το περίφημο θέατρο στο 
Ασκληπιείο της Επιδαύρου. Συνδυάζει την τέλεια ακουστική, την κομψότητα και τις συμμετρικές αναλογίες.
  Ο επιβλητικός ναός, έργο του ξακουστού Ικτίνου, αρχιτέκτονα του Παρθενώνα, είναι το πρώτο αρχαίο μνημείο 
στην Ελλάδα που περιλήφθηκε στη λίστα με τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 1986.



Περιλαμβάνονται:

• Μετακινήσεις και περιηγήσεις με λεωφορείο το 
οποίο πληροί όλες τις προδιαγραφές για άνετο 
και ασφαλές ταξίδι με σχολαστική τήρηση όλων 
των υγειονομικών όρων

• Διαμονή στα ξενοδοχεία που αναγράφονται 
στον τιμοκατάλογο 

• Πρωινό καθημερινά και 4 δείπνα.
• Αρχηγό-συνοδό εκδρομής
• Ασφαλιστική κάλυψη προσαρμοσμένη στις 

σύγχρονες συνθήκες

Δεν περιλαμβάνονται :

• Οι είσοδοι σε αξιοθέατα και ότι αναφέρεται ως 
προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Μην παραλείψετε:

Φημισμένο σε όλο τον κόσμο είναι το λάδι και οι ελιές που θα βρείτε στην Πελοπόννησο, και ειδικότερα, 
της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας. Επίσης, τα κρασιά της Νεμέας και της Μαντινείας και η περίφημη 
Μαλβάζια, που άρχισε και πάλι να παράγεται στην Μονεμβασιά. Πεντανόστιμα είναι τα πορτοκάλια, που 
παράγονται στην περιοχή της Σπάρτης και στο Άργος. Στην Αρκαδία φτιάχνουν χειροποίητες χυλοπίτες 
και τραχανά, που πωλούνται σε καταστήματα με παραδοσιακά προϊόντα, ενώ ονομαστό είναι το μέλι 
της περιοχής, το κρασί, τα κάστανα και η περίφημη τσακώνικη μελιτζάνα. Στην περιοχή του Γυθείου 
και της Μεσσηνίας θα δοκιμάσετε τα λαλάγγια, στη Νεάπολη το τυρόψωμο, στη Μάνη την ελιοτυρόπιτα 
(λιοτύρι) και σε διάφορες περιοχές λαδόπιτες και λαδομουστοκούλουρα. Αξίζει να γευτείτε παστό και 
λουκάνικα Μάνης και τις συνταγές με αγκινάρα, που έχει πολύ μεγάλη παραγωγή στον τόπο αυτό, όπως 
και τα φασόλια και τα χόρτα. Χαρακτηριστικά γλυκά της Πελοποννήσου είναι οι δίπλες, τα παστέλια, 
αλλά και τα ραφιόλια (ημισέληνοι γεμιστές με καρύδια). Στην Κορινθία θα δοκιμάσετε γλυκό κουταλιού 
τριαντάφυλλο και την περίφημη κορινθιακή σταφίδα.

ΓΥΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
6 Ημέρες

Αναχώρηση Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Διατροφή Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή 
παιδιού Τιμή μονοκλ.

11,16,25,31 Ιουλίου 
14,22,29 Αυγούστου

Pitsakis Club - Ninemia 3* / Τολό
  Maniatis 3* / Σπάρτη 

Mediterranee 4* / Πάτρα 

Πρωινό 
& 4 δείπνα 290 99 375


