Πανόραμα Πελοποννήσου
Οδικώς 6 ημέρες

1η ημέρα Θεσσαλονίκη – Καλάβρυτα – Αγ. Λάβρα – Πάτρα
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί μέσω Ιωαννίνων για Ρίο Αντίρριο. Μετά το
πέρασμα της εκπληκτικής αρχιτεκτονικής γέφυρα συνεχίζουμε για τα
πανέμορφα Καλάβρυτα, όπου υψώθηκε η σημαία της Επανάστασης του 1821. Συνεχίζουμε για
την ιστορική μονή της Αγίας Λαύρας και στη συνέχεια κατευθυνόμαστε προς την Πάτρα. Άφιξη
και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο της περιοχής.
2η ημέρα Πάτρα– Αρχαία Ολυμπία – Ανδρίτσαινα-Καλαμάτα
Πρωινό και στη συνέχεια θα ξεκινήσουμε με την περιήγηση μας στη πόλη. Επίσκεψη στον
ιερό ναό του Αγίου Ανδρέα και αναχώρηση για την Αρχαία Ολυμπία που είναι χτισμένη σε έναν
μικρό λόφο επίσκεψη στον Αρχαιολογικό χώρο, στον οποίο δεσπόζουν οι ναοί του Δία και της
Ήρας γύρω από το ιερό άλσος της Άλτης καθώς και το Πρυτανείο με το Βουλευτήριο όπου
στεγάζονταν οι διοικητικές αρχές των Ολυμπιακών Αγώνων οι οποίοι λάμβαναν χώρα
στο Αρχαίο στάδιο , το Μουσείο όπου φιλοξενούνται τα περίφημα γλυπτά των ανασκαφών όπως
αυτό του Ερμή του Πραξιτέλη και της Νίκης του Παιωνίου. Συνεχίζουμε για την Ανδρίτσαινα που
είναι χτισμένη στη δυτική πλευρά του Λυκαίου όρους, κοντά στα σύνορα με τους
νομούς
και Μεσσηνίας. Η Ανδρίτσαινα αναπτύχθηκε κατά τη Φραγκοκρατία (12ος–
13ος αι. μ.Χ.) και, μάλιστα, αναφέρεται στο Χρονικόν του Μορέως (ανωνύμου χρονικογράφου
του 14ου αιώνα που αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή για τη φεουδαρχική οργάνωση
του πριγκιπάτου της Αχαΐας). Ιστορικά η Ανδρίτσαινα διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο τόσο
στα Ορλωφικά όσο και κατά την Ελληνική Επανάσταση. Το 1826, μάλιστα, η πόλη
καταστράφηκε από τα στρατεύματα του Ιμπραήμ. Καταλήγουμε στην Καλαμάτα τη Μεσσηνιακή
πρωτεύουσα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία της
πόλης, συνοδεία του συνοδού μας
3η ημέρα: Καλαμάτα - Πύλος – Μεθώνη – Σπάρτη
Πρωινό και ξεκινάμε την περιήγηση μας στην πρωτεύουσα της Μεσσηνίας, Καλαμάτα. Η πόλη
αποτελεί σημαντικό εμπορικό και διοικητικό κέντρο με μουσεία, πινακοθήκη, βιβλιοθήκη. Θα
επισκεφτούμε την εκκλησία των Αγίων Αποστόλων και θα προσκυνήσουμε τον Μητροπολιτικό
ναό της, πολιούχου Υπαπαντής. Συνεχίζουμε για την το Ν.Δ άκρο της Πελοποννήσου, τη
γραφική και γοητευτική κωμόπολη Πύλο, με το επιβλητικό μνημείο των «Τριών Ναυάρχων»
κτισμένη αμφιθεατρικά στο νότιο άκρο του κόλπου του Ναβαρίνου, βλέποντάς την από το λιμάνι
σου δίνει την αίσθηση του νησιού. Ακολουθεί η Μεθώνη, η πόλη με το Βενετσιάνικο Κάστρο,
από τα πιο καλοδιατηρημένα όλης της Μεσογείου, με το θαυμάσιο ακρόπυργο. Καταλήγουμε

στην Σπάρτη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία της
πόλης, συνοδεία του συνοδού μας .
4η ημέρα: Σπάρτη – Αρεόπολη – Σπήλαια Δυρού – Μονεμβασιά – Σπάρτη
Πρωινό και περιήγηση κατά μήκος της κεντρικής λεωφόρου Παλαιολόγου της Σπάρτης και στη
συνέχεια θα επισκεφτούμε την κεντρική πλατεία με το νεοκλασικό δημαρχείο. Αμέσως
αναχώρηση για την Αρεόπολη, χωριό της δυτικής Μάνης που έχει κριθεί διατηρητέο κρατώντας
το παραδοσιακό χρώμα της περιοχής. Αποτελεί ιστορικό οικισμό που διατήρησε την ανεξαρτησία
του επί οθωμανικών χρόνων θα δούμε τον Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών και την πλατεία της
17ης Μαρτίου που ξεκίνησε η Επανάσταση του1821. Συνεχίζουμε για τα σπήλαια του Δυρού.
Το Σπήλαιο Γλυφάδα (ή Βλυχάδα) είναι ένα από τα ωραιότερα σπήλαια στον κόσμο. Επίσκεψη
και αναχώρηση για την Μονεμβασιά. Είναι περισσότερο γνωστή από το μεσαιωνικό φρούριο, επί
του ομώνυμου «Βράχου της Μονεμβασιάς». Μπαίνοντας στην καστροπολιτεία ο κεντρικός
δρόμος με το βυζαντινό καλντερίμι οδηγεί στην κεντρική πλατεία με το παλιό κανόνι και τον ναό
του Ελκόμενου Χριστού. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και φωτογραφίες και στη συνέχεια
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας .
5η ημέρα: Σπάρτη -Μυστράς –Στεμνίτσα – Δημητσάνα – Βυτίνα - Ναύπλιο
Πρωινό και αναχωρούμε για τον Μυστρά, έξι χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Σπάρτης, σ’ έναν
βραχώδη λόφο, βόρεια του Ταϋγέτου, βρίσκεται το κάστρο του Μυστρά με την ερειπωμένη
σήμερα πολιτεία του. Ο λόφος, με την απότομη και κωνοειδή μορφή του, λεγόταν Μυστράς ή
Μυζυθράς και λόγω της στρατηγικής του θέσης, αποτελούσε από μόνος του σπουδαίο φυσικό
οχυρό. Η ιστορία του Μυστρά αρχίζει από τα μέσα του 13ου αι. όταν συμπληρώθηκε η
κατάκτηση της Πελοποννήσου από τους Φράγκους. Το κάστρο χτίστηκε το 1249, από
τον Γουλιέλμο Β΄ Βιλλεαρδουίνο στην κορυφή του λόφου της βυζαντινής καστροπολιτείας και
μετά τη μάχη της Πελαγονίας έπεσε στα χέρια των βυζαντινών για να χτιστεί εκεί ο Μυστράς, που
ήταν η πρωτεύουσα τουΔεσποτάτου. Συνεχίζουμε για να επισκεφτούμε τα πανέμορφα και
γραφικά χωριά της Ορεινής Αρκαδίας . Πρώτα θα επισκεφτούμε τη Στεμνίτσα που έχει
χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός και για την Δημητσάνα. Στη Δημητσάνα θα βρείτε
την ιστορική βιβλιοθήκη με τις σπάνιες εκδόσεις και το μικρό εκκλησιαστικό μουσείο που
στεγάζεται στο ανακαινισμένο σπίτι του πατριάρχη Γρηγορίου Ε’. Γεύμα εξ ιδίων σε τοπικό
εστιατόριο και στην συνέχεια αναχώρηση για τη Βυτίνα ένα ακόμη παραδοσιακό οικισμό μέσα
στα πεύκα τα έλατα και τις καστανιές. Θαυμάστε την ποικιλία των τοπικών παραδοσιακών
προϊόντων και φωτογραφηθείτε καθώς ξεκινάμε γρήγορα για το πανέμορφο Ναύπλιο.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και το απόγευμα επίσκεψη με τον συνοδό μας στη πλατεία
Συντάγματος μια από τις πιο διάσημες πλατείες της Ευρώπης. Εδώ θα θαυμάσουμε
φωτισμένα, το Βουλευτήριο, όπου στεγαζόταν και η πρώτη Βουλή των Ελλήνων, το Τριανόν, το
Παλαιό Τζαμί δηλαδή , το ανάκτορο του ΙωάννηΚαποδίστρια, το σπίτι του Θεόδωρου
Κολοκοτρώνη, την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και το Αρχαιολογικό Μουσείο. Χρόνος για
βόλτα ή δείπνο στα γραφικά σοκάκια με τα αρχοντικά και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για
ξεκούραση
6η ημέρα: Ναύπλιο - Μυκήνες – Θεσσαλονίκη
Μετά το πρόγευμα περιήγηση στο πανέμορφο Ναύπλιο το οποίο 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. Χρόνος ελεύθερος στη πανέμορφη πόλη και το μεσημέρι αναχωρούμε για να περάσουμε
από τις Μυκήνες και να συνεχίσουμε με ενδιάμεσες στάσεις στον ισθμό της Κορίνθου, Αλαμάνα,
Βόλο και άφιξη στην πόλη μας το βράδυ.
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
Πέντε (5) διανυκτερεύσεις όπως αναφέρονται στον αναλυτικό μας τιμοκατάλογο.
Πρωινό ή ημιδιατροφή ανάλογα με την επιλογή σας στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά.
Τα εισιτήρια Ρίο-Αντίρριο
Τη μεταφορά , εκδρομές και περιηγήσεις που περιλαμβάνονται στο αναλυτικό μας πρόγραμμα .
Έλληνας έμπειρος συνοδός-αρχηγός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.
Ασφάλεια αστικής ευθύνης .
ΦΠΑ
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
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.

