Ναύπλιο-Μυκήνες-Ορεινή Αρκαδία
Οδικώς 4 ημέρες

1η ημέρα : Θεσσαλονίκη – Κατερίνη – Λάρισα – Βόλο – Λαμία - Επίδαυρο - Ναύπλιο
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 Ναύπλιο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η ΜΕΡΑ : Ναύπλιο – Ορεινή Αρκαδία ( Βυτίνα – Δημητσάνα-Στεμνίτσα )
Πρωινό και αναχώρηση για τη Βυτίνα χτισμένη σε υψόμετρο 1.033μ. σε μια κοιλάδα
στους πρόποδες του Μαινάλου, η Βυτίνα είναι ταυτισμένη με τις ομορφιές του φθινοπώρου και
του χειμώνα έχει χαρακτηριστεί ως το «στολίδι του Μαινάλου». Τα παλιά πετρόχτιστα σπίτια της
έχουν μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική φυσιογνωμία που θα θαυμάσουμε περπατώντας στα σοκάκια
του χωριού. Συνεχίζουμε για την Δημητσάνα την Κυρά της Αρκαδίας που σε ταξιδεύει στον
χρόνο. Θα δούμε την βιβλιοθήκη που λειτουργεί από το 1764 και θα επισκεφθούμε το Υπαίθριο
Μουσείο Υδροκίνησης. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα σε τοπική ταβέρνα της περιοχής. Επόμενη
στάση στην Στεμνίτσα με τους πιο φημισμένους μεταλλοτεχνίες της Ελλάδος, μια παραδοσιακή
συντεχνία που διατηρείται μέχρι και σήμερα. Θα περπατήσουμε στα πλακόστρωτα δρομάκια, θα
δούμε το καμπαναριό –ωρολογοστάσιο στην κεντρική πλατεία που χτίστηκε από τηνιακό
μαρμαρά το 1877 και τον Ναό του Αγίου Γεωργίου με τοιχογραφίες του Φώτη
Κόντογλου. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα, ψώνια και καφέ. Το απόγευμα επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας . Το βράδυ ομαδική προαιρετική διασκέδαση.
3η ημέρα Ναύπλιο - Παλαμήδι
Πρόγευμα και περιήγηση στο πανέμορφο Ναύπλιο, πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι
γνωστό για το Μπούρτζι, μικρό φρούριο χτισμένο σε νησίδα μέσα στο λιμάνι, για το Παλαμήδι,
ενετικό φρούριο που δεσπόζει στην πόλη, για την Ακροναυπλία έτερο ενετικό φρούριο, επί της
ομώνυμης χέρσο - νησίδας. Θα περιηγηθούμε στα γραφικά σοκάκια της πόλης με την πλούσια
αγορά και τη μεγάλη πλατεία Συντάγματος. Το μεσημέρι ελεύθεροι στην όμορφη πόλη.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας το απόγευμα

4η ημέρα Ναύπλιο - Μυκήνες - Λαμία – Βόλο – Λάρισα – Κατερίνη – Θεσσαλονίκη
Πρόγευμα 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 στη Θεσσαλονίκη .
Σημείωση: Το πρόγραμμα της εκδρομής ενδέχεται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τα
προτόκολλα αντιμετώπισης του COVID-19 την περίοδο της εκδρομής.
Προσοχή: H εταιρεία μας , σε αυτό το ταξίδι, δεν δέχεται μη εμβολιασμένους ενήλικες
ταξιδιώτες.

Περιλαμβάνονται
Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.
Πρωινό ή ημιδιατροφή ανάλογα με την επιλογή σας, στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά
Τη μεταφορά , εκδρομές και περιηγήσεις που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό μας πρόγραμμα .
Έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
ΦΠΑ
Δεν περιλαμβάνονται
Φόρος διαμονής.
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Ασφαλιστική κάλυψη για ακύρωση ταξιδίου λόγω ασθένειας COVID19 ( επιστροφή όλου του
ποσού της εκδρομής) 15 €
Ειδική Ασφάλεια από την νόσο Covid-19
Η εταιρεία μας έχει ετοιμάσει ένα πακέτο ασφάλισης ειδικά για την περίοδο των εορτών με
σκοπό να σας προστατέψει από τον Covid-19 και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο
ταξίδι σας.
Σας παροτρύνουμε να κλείσετε την ασφάλειά σας μαζί με την δήλωση συμμετοχής σας στην
εκδρομή. Η ασφάλεια που σας προτείνουμε σας καλύπτει εκτός των άλλων και με τα
ακόλουθα:




Με πλήρη επιστροφή των χρημάτων σας , εάν νοσήσετε πριν την ημέρα αναχώρησης
Σε περίπτωση που αρρωστήσετε από Covid-19 , σας καλύπτει τα έξοδα νοσηλείας,
διαμονής και του κόστους επιστροφής πίσω στη πόλη μας .
Τιμή ασφάλειας κατά άτομο: 15€

Χρήσιμες Πληροφορίες και Παρατηρήσεις :
















Φροντίστε πριν την αναχώρηση σας να λάβετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το
ταξίδι σας από τον πωλητή που σας εξυπηρέτησε
Μην ξεχάσετε πρίν αναχωρήσετε από το σπίτι σας, να ελέγξετε ότι έχετε πάρει μαζί σας ,
όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το ταξίδι σας ( διαβατήριο / ταυτότητα ,
πιστοποιητικά εμβολιασμού , ενημερωτικό εκδρομής κ.λ.π )
Σας προτείνουμε να επιλέγετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας και να υπολογίζετε ότι όσο
πιο κοντά στο κέντρο βρίσκεται το ξενοδοχείο τόσο ακριβότερο είναι . Θα πρέπει λοιπόν
να υπολογίσετε το κόστος μετακίνησης εάν θα έχετε σε μετακινήσεις εκτός
προγράμματος εκδρομής
Προσοχή στις χρεώσεις της κινητής τηλεφωνίας είτε αφορά κλήσεις, είτε
δεδομένα ,καθώς το κόστος είναι υπερβολικά μεγάλο κατά τη διέλευση από Σκόπια και
Σερβία. Συμβουλευτείτε τους παρόχους σας (Comsote,Vodafone,κτλ). Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή VIΒER για δωρεάν κλήσεις μέσω internet
Μπορείτε να κάνετε αγορές και πληρωμές με κάρτες Mastercard και Visa. Για
προμήθειες τραπεζών συμβουλευτείτε την τράπεζα σας.
Ο χρόνος μετάβασης από πόλη σε πόλη είναι πάντα σχετικώς και εξαρτάται από τις
καιρικές συνθήκες ,την κίνηση στο δρόμο και τις καθυστερήσεις στα σύνορα
Στα ξενοδοχεία που προτείνονται με καθέτους, η τιμή αναφέρεται και στα δύο.
Σε περίπτωση που κάποιο ξενοδοχείο δε συγκεντρώσει τις απαραίτητες κρατήσεις ,σας
προτείνεται εφάμιλλο, ώστε ο κόσμος να συγκεντρώνεται σε ένα ή δύο και να
διευκολύνεται η εκτέλεση του προγράμματος των ξεναγήσεων – περιηγήσεων
Οι προαιρετικές δραστηριότητες δεν είναι υποχρεωτικές και αποτελούν απλώς μια
πρόταση και δεν είστε υποχρεωμένοι να συμμετέχετε. Απαιτείται ελάχιστος αριθμός
συμμετοχής για την πραγματοποίηση τους.
Θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικές στάσεις (βάσει σχετικής νομοθεσίας για τα ωράρια
των οδηγών) σε τακτά διαστήματα (ανά 2 μιση ώρες περίπου) για καφέ, φαγητό και
τουαλέτα. Τα σημεία στάσεις είναι τα σύνορα καθώς και μαγαζιά πάνω στο δρόμο.
Δυστυχώς η ποιότητά τους δεν είναι πάντα η καλύτερη. Σε πολλά σημεία ζητούνται 50
λεπτά από τις καθαρίστριες στις τουαλέτες
Για λόγους υγειονομικούς δεν επιτρέπεται η χρήση τουαλέτας στο λεωφορείο, καθώς δεν
είναι δυνατή η απολύμανση της κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και αποτελεί εστία
μολύνσεων.
Οι εκδρομείς οφείλουν να προσαρμοστούν στους υγειονομικούς κανόνες της χώρας που
επισκεπτόμαστε και να φέρουν τα απαιτούμενα έγγραφα. Το γραφείο λειτουργεί μόνο
συμβουλευτικά.

