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Πάµε Ναύπλιο - Πάσχα των Ελλήνων Πάσχα ! !
5 – 9 Απριλίου 2018 (5 ηµέρες – 4 διανυκτερεύσεις)
η

1 Ημέρα Μεγάλη Πέμπτη 5/4: Λάρνακα – Αθήνα – Ναύπλιο
Συνάντηση στο Αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση στις 3 μ.μ. με πτήση των Κυπριακών Αερογραμμών για τη
Αθήνα. Άφιξη, επιβίβαση στο λεωφορείο και μεταφορά στο πανέμορφο μεσαιωνικό Ναύπλιο. Τακτοποίηση στα
δωμάτια στο ξενοδοχείο μας στην περιοχή του Τολό και δείπνο στο εστιατόριο. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα και μια
πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση.
η
2 Ημέρα Μεγάλη Παρασκευή 6/4: Τρίπολη – Στεμνίτσα – Δημητσάνα - Βυτίνα
Πρόγευμα και αναχώρηση για την ενδοχώρα του νομού Αρκαδίας. Πρώτος μας σταθμός στην πρωτεύουσα του
ομώνυμου νομού. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα στην πλατεία Άρεως, μια από τις μεγαλύτερες και ομορφότερες στην
Ελλάδα, με τον ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, γύρω από την οποία είναι μαζεμένα όμορφα νεοκλασικά
κτήρια, όπως το δικαστικό μέγαρο αλλά και κτίρια-μνημεία της πάλαι ποτέ μοντέρνας αρχιτεκτονικής. Συνεχίζουμε για τη
Στεμνίτσα με τα φημισμένα μυγδαλάτα της, τα επιβλητικά πυργόσπιτα με τοξωτά υπέρθυρα και τα πέτρινα καλντερίμια.
Η σχολή αργυροχρυσοχοΐας, που στεγάζεται σ’ ένα επιβλητικό πέτρινο κτίριο, συνεχίζει την παραδοσιακή τέχνη.
Μπορείτε να αγοράσετε χειροποίητα κοσμήματα αλλά και αντίγραφα σπάνιων νομισμάτων. Η Δημητσάνα δεν είναι
μακρυά. Θα δούμε το πατρικό σπίτι του παλαιών Πατρών Γερμανού, το σπίτι του πατριάρχη Γρηγορίου του Ε’ (το οποίο
λειτουργεί σαν εκκλησιαστικό μουσείο), τη Σχολή Δημητσάνας που χάρισε στον Αγώνα χιλιάδες βιβλία για την
κατασκευή φυσιγγίων (όπως μαρτυρεί στα απομνημονεύματά του ο Κολοκοτρώνης), το Μουσείο Υδροκίνησης και τους
μπαρουτόμυλους που λειτουργούσαν στις πηγές του Αϊ-Γιάννη. Καταλήγουμε στη Βυτίνα, το «πετράδι» του όρους
Μαινάλου, Καταπράσινη και γραφική είναι πασίγνωστος ορεινός τόπος διακοπών, εδώ και πολλά χρόνια κρατά τα
πρωτεία στην τουριστική κίνηση της Αρκαδίας. Στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821 υπήρξε κέντρο ανεφοδιασμού, με
αποτέλεσμα να παίξει καθοριστικό ρόλο στη διάρκεια του πολέμου με συνέπεια να πυρποληθεί επτά φορές από τον
Ιμπραήμ. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την περιφορά του Επιταφίου. Θα
περπατήσουμε με αναμμένο το κεράκι στα σοκάκια της Παλιάς Πόλης του Ναυπλίου, θα ψάλλουμε τους ύμνους είτε με
την χορωδία των Εκκλησιών της Παναγίας είτε με της φιλαρμονικής του Αγίου Γεωργίου και θα καταλήξουμε στην
πλατεία Συντάγματος όπου συναντιούνται 4 επιτάφιοι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο όπου θα σερβιριστεί το νηστίσιμο
δείπνο. Διανυκτέρευση.
3η ημέρα Μεγάλο Σάββατο 7/4: Ι.Μ. Παναγίας Μαλεβής – Άστρος Κυνουρίας ή Κρουαζιέρα στην Ύδρα - Σπέτσες
Μετά το πρόγευμα και την πρώτη Ανάσταση αναχωρούμε για την εκδρομή μας. Πρώτος σταθμός στη Μονή της
Παναγίας Μαλεβής στην περιοχή της Κυνουρίας. Στο μοναστήρι υπάρχει μία θαυματουργική εικόνα της Παναγίας, που,
όπως από την παράδοση γνωρίζουμε, είναι μία από τις εβδομήντα εικόνες που αγιογράφησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς.
Από το 1964 αναβλύζει Άγιο Μύρο, χάρη στο οποίο πολλοί ασθενείς θεραπεύονται. Συνεχίζουμε για το Παράλιο Άστρος,
επίνειο του ιστορικού Άστρους Κυνουρίας, όπου συγκλήθηκε τον Aπρίλιο του 1823 η B' Εθνοσυνέλευση των
επαναστατημένων Ελλήνων. Είναι μια πανέμορφη κωμόπολη που ένα μέρος της είναι χτισμένο στις πλαγές του
αστεροειδούς υψώματος που οι ντόπιοι αποκαλούν "νησί". Tο "νησί" του Παραλίου Άστρους στεφανώνεται από κάστρο
που χτίστηκε κατά την επανάσταση του 1821 πάνω σε προϋπάρχον Bενετσιάνικο. Επιστροφή το απόγευμα στο
ξενοδοχείο.
Προαιρετική κρουαζιέρα: Αναχωρούμε στις 08.45 π.μ. για εκδρομή σε 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 το απόγευμα 7.15 μ.μ. στο Τολό.
Το βράδυ μετάβαση στην εκκλησία την Αναστάσιμη Λειτουργία. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για το Αναστάσιμο δείπνο
με την πατροπαράδοτη μαγειρίτσα, κόκκινα αυγά και πολλά άλλα εδέσματα. Διανυκτέρευση.

η

4 Ημέρα Κυριακή του Πάσχα 8/4: Ναύπλιο – Άγιος Σπυρίδωνας – Μπούρτζι
Χρόνια πολλά – Χριστός Ανέστη ! Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για περιήγηση στο πανέμορφο Ναύπλιο,
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. Μπορείτε στη συνέχεια με βαρκάκι από το λιμάνι του Ναυπλίου να κάνετε 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 με συνοδεία μουσικής.
Το απόγευμα χρόνος για βόλτα στην γραφική παραλία του τουριστικού Τολό ή να μεταβούμε στο Ναύπλιο.
Διανυκτέρευση.
η
5 Ημέρα Δευτέρα του Πάσχα 9/4: Παλαμήδι – Ασίνη – Επίδαυρος – Λουτράκι – Αθήνα – Λάρνακα
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για επίσκεψη στο 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 Βενετό-τουρκικό 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 Βενετό-τουρκικό 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, κτισμένο από την εποχή των
Ενετών. Ακολούθως κατευθυνόμαστε για την περιοχή της Ασίνης, «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,
κτισμένη 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 για το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και το ταξίδι της επιστροφής στην Κύπρο με
τις βαλίτσες μας γεμάτες όμορφες αναμνήσεις.
Δίκλινο
450€

Τρίκλινο
440€

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ
ο
Μονό
1 παιδί 2-12 ετ.
540€
285€

ο

2 παιδί 2-12 ετ.
360€

Περιλαμβάνονται:
Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Αθήνα-Λάρνακα με πτήσεις των Κυπριακών Αερογραμμών • Φόροι αεροδρομίων • 1
χειραποσκευή ως 10 κιλά διαστάσεων 55χ40χ20εκ. • Όλες οι μεταφορές/εκδρομές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
• Διαμονή για 4 βράδια στο Asteria Hotel 4* στo Τολό με ημιδιατροφή • Αναστάσιμο δείπνο & Πασχαλινό γεύμα με
ζωντανή μουσική (μέρος της ημιδιατροφής) • Έμπειρο συνοδό του γραφείου μας καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής •
Φ.Π.Α
Δεν περιλαμβάνονται:
Είσοδοι μουσείων & αρχαιολογικών χώρων (όπου απαιτούνται) • Βάρκα για Μπούρτζι • Αποσκευή 23 κιλά με
επιβάρυνση 50€ • Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα • Ποτά και φιλοδωρήματα • Νέος φόρος διανυκτέρευσης
(3€/δωμάτιο/ημέρα) • Κρουαζιέρα στην Ύδρα & Σπέτσες (30€ ανά ενήλικα – παιδί 2-5 ετών δωρεάν – παιδί 6-12 ετών
15€)
Πτήσεις: Λάρνακα – Αθήνα 15.00 – 16.45 • Αθήνα – Λάρνακα 17.45 – 19.20
Ημερομηνία Έκδοσης: 15/01/2018
ΝΑΖ 66-2018

