
τα ωραιότερα σπήλαια που η φύση με ασύγκριτη τέχνη και υπομονή 
σμίλεψε, δημιουργώντας ένα μοναδικό σκηνικό με κατάλευκους 
σταλακτίτες και σταλαγμίτες να κατακλύζουν το εσωτερικό του. 
Ακολουθώντας μια πανέμορφη παραλιακή διαδρομή ανατολικά του 
Μεσσηνιακού κόλπου, φτάνουμε στην Αρεόπολη. Διατηρητέος 
οικισμός με την «ιδιαίτερη γοητεία» του μανιάτικου τοπίου, με 
σπιτάκια που μοιάζουν με μικρά φρούρια. Τελευταίος μας σταθμός 
για σήμερα, το γραφικό και παραθαλάσσιο Γύθειο με τα πανέμορφα 
νεοκλασικά και το νησιωτικό χρώμα. Επιστροφή στην Σπάρτη και το 
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
5η ΗΜΕΡΑ
ΣΠΑΡΤΗ, ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ, ΠΑΤΡΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και μετά την φόρτωση των αποσκευών 
αναχωρούμε κατευθυνόμενοι προς την Αρχαία Ολυμπία. Άφιξη 
στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας που είναι αφιερωμένη στον 
θεό Δία. Θα θαυμάσουμε τα επιβλητικά ερείπια του ιερού που 
χρησίμευε ως πλαίσιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες και 
καθιερώθηκαν επίσημα το 776 Π.Χ. Στην συνέχεια θα επισκεφθούμε 
το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας που φιλοξενεί τους 
θησαυρούς που έφεραν στο φως οι ανασκαφές του 18ου αιώνα. 
Συνεχίζουμε για την πόλη της Πάτρας. Η Πάτρα, χαρούμενη και 
εξωστρεφής, με αστείρευτο κέφι μοιάζει να ζει στους ρυθμούς των 
Αποκριών όλο τον χρόνο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος 
χρόνος. Διανυκτέρευση.
6η ΗΜΕΡΑ
ΠΑΤΡΑ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, ΓΑΛΑΞΙΔΙ, ΔΕΛΦΟΙ 
Πρωινό και αναχωρούμε για τη Ναύπακτο. Το Ενετικό λιμάνι της 
είναι από τα πιο ομορφότερα λιμάνια της χώρας. Περνώντας μέσα 
από συνοικίες με λουλουδιασμένες αυλές και πλακόστρωτα 
καλντερίμια ανηφορίζουμε για το Κάστρο. Στη διαδρομή θα 
συναντήσουμε τον Πύργο του Μπότσαρη, και το Ρολόι της πόλης 
του 1914. Συνεχίζουμε προς το Γαλαξίδι, μια ήσυχη κωμόπολη της 
Στερεάς Ελλάδας, στον Κορινθιακό κόλπο που βρέχεται από τα 
Κρισαϊκά νερά και περιτριγυρίζεται από βουνά, που της χαρίζουν 
απανεμιά και σιγουριά. Ξεκινώντας από έναν περίπατο στο πρώτο 
λιμάνι, την Αγορά, θα ανηφορίσουμε τα καλντερίμια του 
παραδοσιακού οικισμού . Τελευταίος σταθμός του προγράμματος 
μας είναι οι Δελφοί. Ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, η 
υπεροχή της φύσης και ένας χρησμός. Το μεγαλείο και η γαλήνη του 
Δελφικού τοπίου δεν χωρά σε φωτογραφίες. Τα συναισθήματα, που 
γεννά ο ιερός χώρος, δεν περιγράφονται με λέξεις. Στους Δελφούς 
συναντήθηκαν οι αετοί που έστειλε ο Δίας, για να υποδείξουν τον 
«ομφαλό της γης». Εδώ υπήρξε το πιο ονομαστό μαντείο της 
αρχαίας Ελλάδας. Το Δελφικό τοπίο, Μνημείο Παγκόσμιας 
Πολιτισμικής Κληρονομιάς της UNESCO από το 1972, και ο 
αρχαιολογικός χώρος των Δελφών είναι ένα δώρο της Ελλάδας 
προς την ανθρωπότητα. Στην συνέχεια αναχώρηση με προορισμό 
την πόλη μας.

ο γυρος τησ πελοποννησου 
Ο τόπος που συνδυάζει με μοναδικό τρόπο ιστορία, πολιτισμό και φυσική
ομορφιά σας περιμένει να τον ανακαλύψετε ξανά.

Καστροπολιτεία Μονεμβασιάς
Καστροπολιτεία Μυστρά
Σπήλαια Διρού
Οικισμός Αρεόπολης
Αρχαία Ολυμπία
Ναύπακτος
Αρχαιολογικός χώρος Δελφών

Highlights

STORY PLACE Το πρόγραμμα προσφέρει μοναδικές τοποθεσίες με εξαιρετικές
εικόνες ώστε να απογειώσετε τα insta stoty σας!

6
 ΗΜΕΡΕΣ

1η Ημέρα ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΜΥΚΗΝΕΣ, ΤΟΛΟ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί απο τη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη μας 
μεγάλη στάση θα πραγματοποιηθεί στον Ισθμό της Κορίνθου για 
φωτογραφίες. Θα συνεχίσουμε κατευθυνόμενοι στον Ακροκόρινθο 
που κατέχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία και στην μυθολογία της 
Κορινθίας, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σε έκταση κάστρα της 
Πελοποννήσου. Συνεχίζουμε με προορισμό τις πολύχρυσες 
Μυκήνες, ένα από τα πιο ξακουστά βασίλεια των αρχαίων χρόνων. 
Θα δούμε την επιβλητική πύλη των Λεόντων και τους θολωτούς 
τάφους των Ατρειδών. Τελευταίος μας προορισμός για την 
σημερινή ημέρα , το γραφικό Τολό. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
μας και διανυκτέρευση.
2η ΗΜΕΡΑ ΤΟΛΟ, ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ, ΥΔΡΑ, ΣΠΕΤΣΕΣ, ΤΟΛΟ
Πρωινό και αναχωρούμε κατευθυνόμενοι για το Πόρτο Χέλι, που θα 
πάρουμε το πλοίο για την προαιρετική εκδρομή για τα δύο 
πανέμορφα νησιά του Σαρωνικού. Πρώτος μας σταθμός η Ύδρα, με 
την τεράστια ναυτική παράδοση και με την άριστα διατηρημένη 
αρχιτεκτονική του. Ελεύθερος χρόνος για να γυρίσουμε στα στενά 
δρομάκια της χώρας και να απολαύσουμε τον καφέ μας στο 
γραφικό λιμάνι. Επόμενος σταθμός οι Σπέτσες. Θα επισκεφθούμε 
το σπίτι - μουσείο της Μπουμπουλίνας, του πρώτου κυβερνήτη του 
νησιού Χατζηγιάννη Μέξη, την Ντάπια, και το εμβληματικό 
-κλασικής αρχιτεκτονικής- κτίριο του Ποσειδωνίου, σημείο 
αναφοράς των Σπετσών. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Τολό 
και στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
3η ΗΜΕΡΑ ΤΟΛΟ, ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ, ΝΑΥΠΛΙΟ, ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ, ΣΠΑΡΤΗ 
Πρωινό και αναχωρούμε για το αρχαίο θέατρο που θεωρείται το 
καλύτερο παγκοσμίως από άποψη ακουστικής, την Αρχαία 
Επίδαυρο. Στην συνέχεια φτάνουμε στο Ναύπλιο. Πρώτη μας 
επίσκεψη είναι το Παλαμήδι, ανεβαίνοντας με το λεωφορείο από 
την ανατολική πλευρά. Το Ναύπλιο ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της 
Ελλάδας και η αρχιτεκτονική της πόλης έχει ενετικές, βυζαντινές 
και ελληνικές επιρροές. Θα επισκεφθούμε την Πλατεία 
Συντάγματος, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το ναό του Aγίου 
Γεωργίου, αλλά και την εκκλησία του Αγ. Σπυρίδωνα μπροστά στην 
οποία δολοφονήθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας. Συνεχίζουμε με την 
καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς, γνωστή και ως «Γιβραλτάρ της 
Ελλάδας»! Ακολουθήστε τα πλακόστρωτα δρομάκια και αφεθείτε 
στη μαγεία του οικισμού που κάποτε «φιλοξενούσε» αυτοκράτορες 
του Βυζαντίου. Θα ανεβούμε στο Γουλά για να απολαύσουμε τη 
συγκλονιστική, πανοραμική θέα της πόλης και θα επισκεφτούμε 
τον επιβλητικό ναό της Αγίας Σοφίας που αιωρείται ανάμεσα στα 
βράχια και το χάος του γκρεμού! Συνεχίζουμε το ταξίδι μας προς 
τη Σπάρτη. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση. Ελεύθερος 
χρόνος. Διανυκτέρευση. 
4η ΗΜΕΡΑ ΣΠΑΡΤΗ, ΜΥΣΤΡΑΣ, ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΙΡΟΥ, ΑΡΕΟΠΟΛΗ, ΓΥΘΕΙΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε κατευθυνόμενοι προς την 
καστροπολιτεία του Μυστρά. Ανέγγιχτη στο πέρασμα του χρόνου, 
γοητεύει τον επισκέπτη με την ακαταμάχητη ατμόσφαιρα που 
δημιουργούν τα υπέροχα κτήρια και μνημεία της: τα «Παλάτια των 
Παλαιολόγων». Συνεχίζουμε για τα Σπήλαια Δυρού, ένα από 
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1η Ημέρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΡΑΦΗΝΑ, ΤΗΝΟΣ
Συγκέντρωση το βράδυ στα γραφεία μας και αναχώρηση με 
ενδιάμεσες στάσεις για Ραφήνα από όπου θα πάρουμε το πλοίο για 
την Τήνο νωρίς το πρωί. 
2η ΗΜΕΡΑ ΡΑΦΗΝΑ, ΤΗΝΟΣ,  ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 
Άφιξη στο νησί της Μεγαλόχαρης, γνωριμία με τον τοπικό μας 
συνοδό, μόνιμο κάτοικο του νησιού και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Πρώτη μας επίσκεψη για περιήγηση θα είναι φυσικά 
στο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας. Θα δούμε το Ναό της Εύρεσης, 
το μαυσωλείο της Έλλης, το μουσείο Βυζαντινών εικόνων και την 
πινακοθήκη. Μια υπέροχη θρησκευτική και ιστορική αναδρομή στο 
σημαντικό αυτό μέρος. Στη συνέχεια, αφού πάρουμε οποιαδήποτε 
πληροφορία θέλουμε από τον συνοδό μας, μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ σας προτείνουμε να 
πραγματοποιήσετε μια βόλτα με τη γραφική Χώρα της Τήνου. Τα 
κυκλαδίτικα δρομάκια και τα χρώματα του Λευκού και του Μπλε 
που κυριαρχούν θα σας εντυπωσιάσουν. 
3η ΗΜΕΡΑ ΤΗΝΟΣ, ΓΥΡΟΣ ΝΗΣΙΟΥ, ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΒΩΛΑΞ, 
ΚΑΘΟΛΙΚΑ ΧΩΡΙΑ, ΠΥΡΓΟΣ, ΠΑΝΟΡΜΟΣ, ΚΙΟΝΙΑ
Πρόγευμα και ξεκινάμε με το λεωφορείο για το γύρο του νησιού, 
για να γνωρίσουμε τα μοναδικά χωριά που δίνουν ιδιαίτερο χρώμα 
στο νησί της Μεγαλόχαρης. Πρώτη στάση στην περίφημη Μονή 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου – το μοναστήρι της Αγίας Πελαγίας, ένα 
από τα σημαντικότερα μοναστήρια του ελλαδικού χώρου. 
Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας περνώντας από το Εξώμβουργο 
(Αρχαία Ακρόπολη του νησιού και επιβλητικό κάστρο) για να 
καταλήξουμε στο Βωλάξ που είναι  του χωριού είναι μοναδικό. Η 
προέλευση των βράχων απασχόλησε την

φαντασία των κατοίκων, αλλά και την επιστήμη. Ανεξάρτητα με το 
πως δημιουργήθηκαν οι ογκώδεις, ολοστρόγγυλοι, συχνά 
ζωόμορφοι βράχοι από γρανίτη, το σίγουρο είναι ότι προσφέρουν 
ένα εντυπωσιακό και επιβλητικό θέαμα που δεν έχετε 
ξανασυναντήσει. Συνεχίζουμε περνώντας από τα καθολικά χωριά 
Λουτρά, Κρόκος, Κώμη, Καλλονή, Αγ.Μαρίνα, Καρδιανή φανερά 
επηρεασμένα από την περίοδο των Ενετών, καταλήγουμε στον  
Πύργο, όπου θα δούμε το σπίτι και μουσείο του Γιαννούλη Χαλεπά. 
Επόμενη στάση είναι στο χωριό Πάνορμος, όπου θα έχουμε χρόνο 
για το μεσημεριανό μας φαγητό. Στην υπόλοιπη διαδρομή μας θα 
θαυμάσουμε τις όμορφες παραλίες του Αγίου Φωκά, του Αγίου 
Σώστη, το Λαούτι και θα τελειώσουμε τη βόλτα μας με μια 
τελευταία στάση στην περιοχή Κιόνια.
4η ΗΜΕΡΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ, ΡΑΦΗΝΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Την τελευταία ημέρα μας θα επισκεφθούμε το ναό της 
Μεγαλόχαρης, από τα σημαντικότερα, ορθόδοξα προσκυνήματα 
στην Ελλάδα και ένα από τα γνωστότερα σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Ο Ιερός Ναός χτίστηκε στο σημείο που βρέθηκε η Εικόνα του 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (με θαυματουργό τρόπο) μετά από 
όραμα της Μοναχής Πελαγίας. Η Εικόνα είναι για τους πιστούς 
θαυματουργή και συνδέεται με συγκλονιστικές αναφορές στην 
λυτρωτική παρέμβαση της Θεοτόκου που αξιώθηκαν να βιώσουν 
σε δύσκολες στιγμές της ζωής τους, μετά από θερμή προσευχή, 
ενώπιον Της. Ελεύθερος χρόνος και απόπλους για Ραφήνα. Στην 
άφιξη μας στη Ραφήνα, περιμένει το λεωφορείο με τον συνοδό για 
να επιστρέψουμε, κάνοντας τις απαραίτητες στάσεις στην πόλη 
μας.  




