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4

ημέρες

Ναύπλιο - Πόρτο Χέλι
Οδική Εκδρομή στο Ναύπλιο & το Πόρτο Χέλι, 25η Μαρτίου 2022
«Η …. ΚΟΠΑ ΚΑΜΠΑΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»
Το Τολό, ένα πρώην ψαροχώρι θα σας εντυπωσιάσει με τις παροχές του καθώς και τη θέα που σας
δίνει το λιμάνι του με τις ψαρόβαρκες και τα εκδρομικά σκάφη. Η εικόνα στα μάτια σας είναι γραφική,
ρομαντική και ταυτόχρονα ειδυλλιακή. Χτισμένo σχεδόν πάνω στην παραλία έχει αντίκρυ του τρία
πανέμορφα νησάκια. Το Κορωνήσι, τη Ρόμβη και το Δασκαλιό. Οι μόνιμοι κάτοικοί του ασχολούνται κατά
κύριο λόγο με τις τουριστικές επιχειρήσεις και την αλιεία. Το μέρος, στο οποίο υπάρχει άριστη τουριστική
υποδομή, διακρίνεται για τη φυσική του ομορφιά και τη φιλοξενία των κατοίκων του, χαρακτηριστικά που
προσελκύουν επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΥΚΗΝΕΣ ΝΑΥΠΛΙΟ - ΤΟΛΟ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί.
Περνώντας από Τέμπη, Λάρισα, Λαμία, Θήβα,
Ισθμό της Κορίνθου και κάνοντας τις απαραίτητες
στάσεις για καφέ και φαγητό, φθάνουμε στις
Μυκήνες. Οι «Πολύχρυσες Μυκήνες» αποτελούν
ένα από τα πιο ξακουστά βασίλεια των αρχαίων
χρόνων. Ήταν το βασίλειο του φημισμένου
Αγαμέμνονα,
αρχιστράτηγου
της
Τρωικής
εκστρατείας, και μία από τις μεγαλύτερες πόλεις
– κράτη της Πελοποννήσου. Τα Μυκηναϊκά τείχη
αποτελούνται από τεράστιους ογκόλιθους που
προστάτευαν την πόλη από οποιαδήποτε επίθεση
και αποτελούν πρότυπο αρχιτεκτονικής ακόμα
και σήμερα. Από τις ανασκαφές έχουν έρθει στην
επιφάνεια πολλά ευρήματα κατά κύριο λόγο
χρυσά (αντιπροσωπευτικό δείγμα το «προσωπείο
του Αγαμέμνονα»), τα οποία φιλοξενούνται στο
μουσείο του αρχαιολογικού χώρου αλλά και στο
Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Θα δούμε την
επιβλητική πύλη των Λεόντων και τους θολωτούς
τάφους των Ατρειδών. Θα συνεχίσουμε τη
διαδρομή μας προς την περιοχή του Ναυπλίου
και θα καταλήξουμε στο γραφικό Τολό για να
τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ θα
παρακολουθήσουμε την περιφορά του Επιταφίου
και θα απολαύσουμε το νηστίσιμο δείπνο μας.
2η ημέρα: ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ - ΥΔΡΑ - ΣΠΕΤΣΕΣ
Θα πάρουμε το πρωινό μας 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, 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
μας. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την
Ανάσταση και θα ακολουθήσει το δείπνο μας με την
πατροπαράδοτη μαγειρίτσα.
3η ημέρα: ΝΑΥΠΛΙΟ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα και αναχώρηση για περιήγηση στην
πανέμορφη πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας
μετά την απελευθέρωση. Θα επισκεφθούμε την
εκκλησία του Αγ. Σπυρίδωνα μπροστά στην οποία
δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας, το σπίτι του, το
μνημείο των Βαυαρών, του Κολοκοτρώνη και
των Γάλλων φιλελλήνων. Από εκεί αναχωρούμε
για το Παλαμήδι, το επιβλητικό φρούριο που
υψώνεται 216 μέτρα πάνω από την πόλη
του Ναυπλίου, και το οποίο μπορεί κανείς να
επισκεφθεί ανεβαίνοντας με αυτοκίνητο από
την ανατολική πλευρά. Οι πιο τολμηροί και
ρομαντικοί φθάνουν στην κορυφή από τα 999
σκαλιά. Κατασκευάστηκε την περίοδο 16871715 από τους Βενετούς, αφού κατέλαβαν το
λόφο στον οποίο βρίσκεται, ύστερα από σφοδρή
μάχη με τους Οθωμανούς, κατά τον Βενετότουρκικό Πόλεμο. Ο σκοπός ήταν να αποτελέσει
το κύριο αμυντικό στήριγμα του Ναυπλίου,
που ήταν η πρωτεύουσα της Πελοποννήσου.
Τότε, θεωρήθηκε μνημείο οχυρωματικής
τεχνικής και αποτελείται από 8 προμαχώνες,
τριγυρισμένους με τείχη. Παρόλο που θεωρήθηκε
απόρθητο, κυριεύθηκε σχετικά εύκολα από
τους Τούρκους το 1715 στον τελευταίο Βενετότουρκικό Πόλεμο. Ένας από τους προμαχώνες
του φρουρίου, ο επονομαζόμενος «Μιλτιάδης»
που χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή του ήρωα της
Επανάστασης Θ. Κολοκοτρώνη πήρε το όνομα
Αρβανιτιά. Στο φρούριο υπάρχει και το ιστορικό
εκκλησάκι του Αποστόλου Ανδρέα, χτισμένο από
την εποχή των Ενετών. Μπορείτε στη συνέχεια με
βαρκάκι από το λιμάνι του Ναυπλίου να κάνετε εξ’
ιδίων μια βόλτα στο Μπούρτζι, (νησί – φρούριο
στα τουρκο-αραβικά), ένα αναπόσπαστο μέρος

της ευρύτερης οχύρωσης της πόλης για πολλούς
αιώνες, ή εναλλακτικά μπορείτε να κάνετε μια
βόλτα γύρω από την Ακροναυπλία (γνωστή
και με την τούρκικη ονομασία της, Ιτς Καλέ =
εσωτερικό κάστρο). Το μεσημέρι επιστρέφουμε
στο ξενοδοχείο για το Πασχαλινό γεύμα, και το
απόγευμα θα έχουμε χρόνο να κάνουμε μια βόλτα
στην γραφική παραλία του τουριστικού Τολό.
4η ημέρα: ΑΣΙΝΗ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Αφού πάρουμε το πρωινό μας, αναχωρούμε
για την περιοχή της Ασίνης, το «παραδοσιακό
αρχοντοχώρι» όπως συνηθίζουν να το αποκαλούν
οι κάτοικοί του, χτισμένο στους πρόποδες ενός
ψηλού βουνού που στην κορυφή του βρίσκεται
το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία. Επίσης,
μπορούμε να θαυμάσουμε την Αρχαία Ακρόπολη,
τους Μυκηναϊκούς τάφους στη Νεκρόπολη της
Μπαρμπούνας και διάφορες άλλες εκκλησίες. Θα
συνεχίσουμε τη διαδρομή μας προς την Επίδαυρο,
ιστορική πόλη, στους πρόποδες των ορέων
Αραχναίο, Κορυφαίο και Τίθιο. Θα επισκεφθούμε

το Αρχαίο θέατρο και το αρχαιολογικό μουσείο,
και θα συνεχίσουμε για το Λουτράκι. Ύστερα από
μια στάση για ξεκούραση, καφέ και βόλτα στην
παραλία θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής
για την πόλη μας.
Και λίγα λόγια για τη διαμονή μας!
Το Pitsakis Club βρίσκεται βήματα μακριά
από την παραλία του Τολού Ψιλή Άμμος, είναι
πρόσφατα ανακαινισμένο με μοντέρνα επίπλωση
και ξεκούραστα χρώματα. Ευρύχωρα, καθαρά
δωμάτια και διαμερίσματα με εξαιρετικές
εγκαταστάσεις για μια άνετη διαμονή. Διαθέτει
εστιατόριο, ακριβώς δίπλα από το ξενοδοχείο, το
οποίο είναι και ο χώρος στον οποίο σερβίρεται το
πρωινό.
Από την άλλη πάλι, μπορείτε να επιλέξετε το Ninemia Residence σε μια υπέροχη τοποθεσία με
θέα, πισίνα, μπαρ, και κήπο. Διαθέτει ευρύχωρα
δωμάτια με όλες τις ανέσεις ενώ μπορείτε να
απολαύσετε το πρωινό ή το βραδινό σας δίπλα
στην πισίνα.

Αναχ.

Ξενοδοχείο

Διατροφή

Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή
παιδιού

Tιμή
Μονοκλ.

22/04

Pitsakis Club / Ninemia Residence

Ημιδιατροφή

169

95

229

Αναχωρήσεις λεωφορείων 22 Απριλίου
Πόλη

Σημείο συγκέντρωσης

Ώρα συγκέντρωσης

Ώρα αναχώρησης

Καβάλα

Δημοτικός κήπος Ηρώων

02.00

02.15

Σέρρες

Εθνική Τράπεζα (κέντρο)

03.15

03.30

Θεσσαλονίκη

Μητροπόλεως 16

05.00

05.30

Κατερίνη

Κτελ Κατερίνης

06.15

06.30

Λάρισα

Νέος Νιαβής (My market)

07.15

07.30

Βόλος

Οδός Λαρίσσης
(My market)

08.15

08.30

Βέροια

Hotel Aiges

03.30

03.45

Κοζάνη

Κοίλα Κοζανης

02.30

02.45

Για τις αναχωρήσεις από Σέρρες, Καβάλα, Βέροια, Κοζάνη υπάρχει επιβάρυνση 20€ ανά άτομο.

Περιλαμβάνονται:

Δεν περιλαμβάνονται:

•

•

•
•
•
•
•

Μετακινήσεις με καινούριο πολυτελές λεωφορείο, το οποίο
πληροί όλες τις προδιαγραφές για άνετο και ασφαλές ταξίδι
με τήρηση όλων των υγειονομικών όρων
Διαμονή στο ξενοδοχείο Pitsakis Club ή στο Ninemia Residence.
Ημιδιατροφή με Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα
Αρχηγός - συνοδός του γραφείου
καρτέλα θέσεων για το λεωφορείο για να κάθεστε σε
διαφορετικά σημεία ανά διαδρομή και να μην σας παίρνει
κανείς τη θέση!
Ασφαλιστική κάλυψη προσαρμοσμένη στις σύγχρονες
συνθήκες

•

είσοδοι σε αξιοθέατα και φόροι διαμονής οι οποίοι
πληρώνονται στην υποδοχή του ξενοδοχείου: ανά άτομο/
ανά ημέρα: 2 αστέρων 0,50€, 3 αστέρων 1,50€
Προαιρετική κρουαζιέρα Ύδρα - Σπέτσες : Ενήλικας 22€
, παιδί έως 6 ετών δωρεάν, έως 12 ετών 12€. Ελάχιστη
συμμετοχή 20 άτομα.

