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ΠΑΣΧΑ στην ΚΑΡ∆ΙΑ ΤΗΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 
 (ΤΡΙΠΟΛΗ) 

5 Μέρες 
 
Με απευθείας πτήσεις της COBALT 
05 Απριλίου CO716 Λάρνακα – Αθήνα 13:45 – 15:35 
09 Απριλίου CO723 Αθήνα – Λάρνακα 21:05 – 22:45 
 
1η µέρα (Μ. Πέµπτη): ΛΑΡΝΑΚΑ-ΤΡΙΠΟΛΗ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο Λάρνακας και αναχώρηση για την Αθήνα. Άφιξη, παραλαβή και µέσω 
Ισθµού θα κατευθυνθούµε προς την καρδιά της Αρκαδίας, την Τρίπολη που έχει κρατήσει όλη της 
την αρχοντιά. Τακτοποίηση στα δωµάτια και χρόνος ελεύθερος για µια πρώτη γνωριµία. ∆είπνο και 
διανυκτέρευση.  
2η µέρα (Μ. Παρασκευή): ΤΡΙΠΟΛΗ-ΛΙΜΠΟΒΙΣΙ-ΒΥΤΙΝΑ-∆ΗΜΗΤΣΑΝΑ-ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ 
Πρόγευµα και ακολουθεί µια υπέροχη διαδροµή στην καρδιά του Μαινάλου. Πρώτα θα επισκεφτούµε 
το Λιµποβίσι, εδώ βρίσκεται το σπίτι του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και της ξακουστής φαµελιάς του. 
Συνεχίζουµε για την Βυτίνα και αργότερα για την ∆ηµητσάνα. Θα επισκεφτούµε το µουσείο 
Υδροκίνησης και θα παρακολουθήσουµε πως έφτιαχναν παλιά το µπαρούτι στους θρυλικούς 
µπαρουτόµυλους και πως χρησιµοποιούσαν τη δύναµη του νερού. Εδώ βρίσκεται και το σπίτι του 
Πατριάρχου Γρηγορίου του Ε’ και πολλά κειµήλια από τον αγώνα του 1821. Επόµενος σταθµός η 
Στεµνίτσα παλιό κέντρο αργυροχρυσοχοΐας, θα περπατήσουµε στα γραφικά σοκάκια του χωριού και 
θα δούµε το Ηρώο των Αγωνιστών του ’21 και εξωτερικά το λαογραφικό µουσείο. Επιστροφή νωρίς 
το απόγευµα στο ξενοδοχείο. Νηστίσιµο δείπνο και ακολουθεί η λειτουργία του Επιταφίου. Όλοι οι 
επιτάφιοι θα ενωθούν σαν ένα ποτάµι πίστης µπροστά από τον επιβλητικό Μητροπολιτικό Ναό του 
Μεγάλου Βασιλείου και θα ψάλλοντα οι Θρήνοι του Επιταφίου. ∆ιανυκτέρευση. 
3η µέρα (Μ. Σάββατο): ΤΡΙΠΟΛΗ-ΑΓΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΒΑΣΤΑΣ  
Πρόγευµα και µετά την πρώτη Ανάσταση θα αναχωρήσουµε για την εκκλησία της Αγίας Θεοδώρας 
Βάστας. Το θέαµα µοναδικό καθώς αντικρίζουµε την εκκλησία του 10ου αιώνα που αναβλύζουν 
πολλά νερά και στη σκεπή της έχουν φυτρώσει πανύψηλα πλατάνια. Χρόνος ελεύθερος για γεύµα 
και για να απολαύσουµε το καταπληκτικό τοπίο και επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. Το βράδυ 
ακολουθεί η Αναστάσιµη Λειτουργία και πυροτεχνήµατα θα κάνουν τον ουρανό να λάµπει. ∆είπνο 
µε Μαγειρίτσα και κόκκινα αυγά στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση. 
4η µέρα (Κυριακή του Πάσχα): ΤΡΙΠΟΛΗ 
Μετά το πρόγευµα η µέρα µας είναι αφιερωµένη στην Τρίπολη. Εδώ ο ∆ήµος πραγµατοποιεί 
διάφορες εκδηλώσεις στις κεντρικές πλατείες όπου δίνουν άρωµα Ελλάδας την Αναστάσιµη µέρα. 
Μπορείτε να παρακολουθήσετε το ψήσιµο αρνιών που συνοδεύονται µε παραδοσιακούς χορούς και 
τραγούδια. Το µεσηµέρι θα απολαύσουµε Πασχαλινό γεύµα. Το υπόλοιπο της µέρας ελεύθερο και 
διανυκτέρευση. 
5η µέρα (∆ευτέρα του Πάσχα): ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΛΕΒΗΣ-ΝΑΥΠΛΙΟ-ΑΘΗΝΑ-ΛΑΡΝΑΚΑ 
Πρόγευµα και  αποχαιρετούµε την θρυλική Αρκαδία µε κατεύθυνση την Ιστορική Μονή της Παναγίας  
Μαλεβής. Χρόνος ελεύθερος και συνεχίζουµε για το πανέµορφο Ναύπλιο, πλούσιο σε πολιτιστικά 
στοιχεία και  γεµάτο µε ιστορικά γεγονότα. Πρώτα θα επισκεφτούµε το επιβλητικό κάστρο Παλαµήδι 
και µετά θα κάνουµε τον περίπατο µας στην Παλιά Πόλη. Θα δούµε την εκκλησία του Αγίου 
Σπυρίδωνα, το κτίριο που έγινε η δολοφονία του πρώτου Έλληνα κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, 
την επιβλητική Πλατεία Συντάγµατος µε τα δύο τούρκικα τζαµιά, ένα από τα οποία χρησιµοποιήθηκε 
για συνέδρια της πρώτης βουλής των Ελλήνων και το σήµα κατατεθέν της πόλης, το Μπούρτζι. 
Χρόνος ελεύθερος για γεύµα και αργά το απόγευµα αναχωρούµε για το αεροδρόµιο της Αθήνας για 
την πτήση της επιστροφής στη Λάρνακα. 
 
 
 
 
 
 



Τιµές κατ’ άτοµο: 
∆ίκλινο €529 
Μονόκλινο €660 
Παιδικό €429 
 
Περιλαµβάνονται:  
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Αθήνα-Λάρνακα. 
• Φόροι αεροδροµίων και επίναυλος καυσίµων.  
• Μια αποσκευή βάρους µέχρι 20 κιλά και µια χειραποσκευή µέχρι 10 κιλά. 
• ∆ιαµονή για 4 βράδια στο κεντρικό ξενοδοχείο ANAKTORIKON 4* στην Τρίπολη. 
• Πρόγευµα µπουφέ καθηµερινά. 
• Τέσσερα γεύµατα όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα συµπεριλαµβανοµένων των εορταστικών 

του Αναστάσιµου ∆είπνου και του Πασχαλινού Γεύµατος. 
• Φόρος διαµονής στο ξενοδοχείο. 
• Μεταφορές και εκδροµές µε πολυτελή κλιµατιζόµενα πούλµαν σύµφωνα µε το πρόγραµµα  
• Έµπειρος αρχηγός καθ’ όλη την διάρκεια του ταξιδίου 
• Υπηρεσίες των αντιπροσώπων µας 
• Φ.Π.Α. 
 
∆εν περιλαµβάνονται: 
♦ Είσοδοι στους χώρους των επισκέψεων. 
♦ Φιλοδωρήµατα και αχθοφορικά. 
♦ Ποτά στα φαγητά. 
♦ Φαγητό στο αεροπλάνο. 
♦ Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική.      
♦ Ότι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραµµα ή αναφέρεται ως προτεινόµενο ή προτεινόµενο. 
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