
του Βυζαντίου. Θα ανεβούμε στο Γουλά για να απολαύσουμε 
τη συγκλονιστική, πανοραμική θέα της πόλης και θα 
επισκεφτούμε τον επιβλητικό ναό της ΑγίαςΣοφίας που 
αιωρείται ανάμεσα στα βράχια και το χάος του γκρεμού! 
Επιστροφή στην Σπάρτη. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΜΕ ΔΙΑΜΟΝΗ 

ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ

ΠΟΛΕΩΝ

1η Ημέρα |  ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΜΥΚΗΝΕΣ 
ΝΑΥΠΛΙΟ
Αναχώρηση νωρίς το πρωί από τη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη μας 
μεγάλη στάση θα πραγματοποιηθεί στον πανέμορφο Ισθμό 
της Κορίνθου για φωτογραφίες. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας για 
το αρχαίο θέατρο που θεωρείται το καλύτερο παγκοσμίως από 
άποψη ακουστικής, την Αρχαία Επίδαυρο. Ακολούθως 
αναχωρούμε, κατευθυνόμενοι προς τo 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. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας στο 
Ναύπλιο και τακτοποίηση. 

2η Ημέρα |  ΝΑΥΠΛΙΟ | ΜΥΚΗΝΕΣ |  ΓΥΘΕΙΟ | ΣΠΑΡΤΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η σημερινή ημέρα ξεκινά με τις 
πολύχρυσες Μυκήνες που αποτελούν ένα από τα πιο ξακουστά 
βασίλεια των αρχαίων χρόνων. Θα δούμε την επιβλητική πύλη 
των Λεόντων και τους θολωτούς τάφους των Ατρειδών. 
Συνεχίζουμε με το γραφικό και παραθαλάσσιο Γύθειο με τα 
πανέμορφα νεοκλασικά και το νησιωτικό χρώμα. Θα δούμε 
τον επιβλητικό φάρο, τον πύργο Τζαννετάκη και το κατάφυτο 
νησάκι Κρανάη. Τελικός μας προορισμός για την σημερινή 
ημέρα η πόλη της Σπάρτης. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας και 
τακτοποίηση. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

3η Ημέρα |  ΣΠΗΛΑΙΑ ΔΙΡΟΥ | ΑΕΡΟΠΟΛΗ 
ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | ΣΠΑΡΤΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε κατευθυνόμενοι προς 
τα Σπήλαια Διρού, ένα από 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. Συνεχίζουμε προς την καστροπολιτεία της 
Μονεμβασιάς, γνωστή και ως «Γιβραλτάρ της Ελλάδας»! 
Ακολουθήστε τα πλακόστρωτα δρομάκια και αφεθείτε στη 
μαγεία του οικισμού που κάποτε «φιλοξενούσε» αυτοκράτορες 

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΜΥΘΙΚΟ ΝΟΤΟ
ΓΥΡΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

5
ΗΜΕΡΕΣ
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Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία ∆ιατροφή Τιµή σε

δίκλινο, τρίκλινο
Τιµήπαιδιού έως

12 ετών
Τιµή σε

µονόκλινο

289€ 229€ 389€
22/12, 23/12

&
04/01 

VICTORIA 3* / ΝΑΥΠΛΙΟ
MENELAION 3* / ΣΠΑΡΤΗ

ASTIR 4* / ΠΑΤΡΑ

Πρωϊνό

4η Ημέρα | ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΥΣΤΡΑ | ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ | ΠΑΤΡΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και πρώτος μας σταθμός για την σημερινή ημέρα είναι η 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 την πορεία μας με προορισμό την Αρχαία Ολυμπία. Άφιξη στον 
αρχαιολογικό χώρο της Ολυμπίας που είναι αφιερωμένος 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. 
Τελευταίος σταθμός της σημερινής ημέρας, η Πάτρα όπου και θα διαμείνουμε. Η Πάτρα, χαρούμενη και εξωστρεφής, με 
αστείρευτο κέφι μοιάζει να ζει στους ρυθμούς των Αποκριών όλο τον χρόνο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Ελεύθερος 

5η Ημέρα | ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | ΓΑΛΑΞΙΔΙ | ΔΕΛΦΟΙ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και μετά την φόρτωση των αποσκευών αναχωρούμε με προορισμό 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. Ακολουθεί ο αρχαιολογικός χώρος των 
Δελφών. 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 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
4 Ηµέρες | 3 ∆ιανυκτερεύσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ STORY PLACE

Μοναδικά µέρη, µοναδικά σηµεία 
για να βγείτε τις πιο ατµοσφαιρικές 
φωτογραφίες!
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Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | ∆ιατροφή σύµφωνα µε τον τιµοκατάλογο
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε
προαιρετικό ή προτεινόµενο | Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής


