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7ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
ΑΘΗΝΑ – ΣΠΑΡΤΗ – ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ – ΓΥΘΕΙΟ –ΔΥΡΟΣ – ΜΥΣΤΡΑΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ –
ΤΟΛΟ - ΣΠΕΤΣΕΣ – ΥΔΡΑ - ΠΟΡΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΛΕΒΗ – ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ - ΜΟΝΗ ΚΑΛΑΜΙΟΥ
Αναχώρηση:
Επιστροφή:

Λάρνακα – Αθήνα
Αθήνα – Λάρνακα

24/07/2019
30/07/2019

Α3/ΟΑ
Α3/ΟΑ

ΠΡΩΙ
ΒΡΑΔΥ

1η ΜΕΡΑ: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΘΗΝΑ-ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΛΕΒΗ-ΣΠΑΡΤΗ
Συγκέντρωση Αεροδρόμιο Λάρνακας. Τακτοποίηση των αποσκευών και αναχώρηση για Αθήνα με πρωινή πτήση. Άφιξη.
Αναχώρηση για Σπάρτη με στάση στον Ισθμό της Κορίνθου για καφέ και για να θαυμάσουμε το τεχνητό κανάλι, που
συνδέει το Σαρωνικό με το Ιόνιο Πέλαγος. Χρόνος για γεύμα στις Μυκήνες. Στη συνέχεια θα πάμε για προσκύνημα στην
Ιερά Μονή Παναγίας Μαλεβής. Ένα από τα πιο φημισμένα μοναστήρια της Αρκαδίας αλλά και όλης της Ελλάδας, με τη
θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, που αναβλύζει Άγιο Μύρο, μια από τις εβδομήντα εικόνες που αγιογράφησε ο
Ευαγγελιστής Λουκάς. Συνεχίζουμε για τη Σπάρτη. Άφιξη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος.
Διανυκτέρευση.

2η ΜΕΡΑ: ΣΠΑΡΤΗ-ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ-ΓΥΘΕΙΟ-ΔΥΡΟΣ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ-ΣΠΑΡΤΗ
Πρόγευμα. Αναχώρηση για επίσκεψη και προσκύνημα στην Ιερά Σταυροπηγιακή Μονή Αγίων Τεσσαράκοντα
Μαρτύρων (βρίσκεται σε μια περιοχή με σπάνιο φυσικό κάλλος κοντά στη Σπάρτη. Κύπριος ο ηγούμενος). Στη συνέχεια
αναχώρηση για τον Δυρό με το περίφημο σπήλαιο. Όσοι επιθυμούν μπορούν να επισκεφτούν το σπήλαιο με βάρκα. Στη
συνέχεια θα πάμε στο γραφικό Γύθειο για γεύμα σε παραλιακό εστιατόριο. Ακολούθως θα αναχωρήσουμε για τη
Μεσαιωνική, Βυζαντινή, Βενετσιάνικη Καστροπολιτεία - τη μαγευτική Μονεμβασιά – κτισμένη σε ένα πελώριο βράχο,
μέσα στη θάλασσα. Περιήγηση στην παλιά πόλη με τα αρχοντικά, τις αψίδες, τα ενετικά οικόσημα, σπίτια με εξώστες
στο πέλαγος και τις βυζαντινές εκκλησίες, όπως του Ελκόμενου Χριστού και άλλα. Χρόνος για καφέ και βόλτα. Στη
συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στη Σπάρτη. Διανυκτέρευση.

3η ΜΕΡΑ: ΣΠΑΡΤΗ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΩΝΑΣ-ΜΥΣΤΡΑΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΤΟΛΟ
Πρόγευμα. Αναχώρηση για προσκύνημα στον Ιερό Ναό Οσίου Νίκωνος (Μετανοείτε), που είναι ο πολιούχος άγιος της
Σπάρτης. Στη συνέχεια επίσκεψη στη Βυζαντινή Καστροπολιτεία του Μυστρά (προαιρετική είσοδος για προσκύνημα
στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Δημητρίου). Ακολούθως αναχώρηση για την Καλαμάτα, όπου θα έχουμε περιήγηση και
προσκύνημα στον μεγαλοπρεπή Μητροπολιτικό Ναό της Υπαπαντής του Χριστού, όπου φυλάσσεται η θαυματουργός
εικόνα της Παναγίας της επονομαζόμενης «Παναγία Υπαπαντή», προστάτιδας και πολιούχου της Καλαμάτας, η οποία
βρέθηκε την περίοδο της Τουρκοκρατίας, και στην Ιερά Μονή Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Χρόνος ελεύθερος.
Τέλος αναχώρηση για Τολό. Άφιξη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

4η ΜΕΡΑ: ΤΟΛΟ-ΥΔΡΑ-ΣΠΕΤΣΕΣ-ΤΟΛΟ
Πρόγευμα. Αναχώρηση για το λιμάνι, όπου θα πάρουμε το καράβι για μια ολοήμερη κρουαζιέρα στην Ύδρα, νησί με
πλούσια παράδοση στη ναυτιλία. Θα επισκεφθούμε τη Μητρόπολη, το Μουσείο όπου εκτίθενται σπάνια κειμήλια και
έγγραφα από την περίοδο της επανάστασης. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα. Στη συνέχεια αναχώρηση για τις Σπέτσες. Θα
θαυμάσουμε τα αρχοντικά και τα νεοκλασικά κτίρια και το πράσινο που κυριαρχεί στο νησί. Τα νερά με βαθύ μπλε, τα
πευκοδάση, το παλιό λιμάνι, οι περίπατοι στα πλακόστρωτα δρομάκια θα μας συναρπάσουν. Όσοι επιθυμείτε να κάνετε
μια βόλτα με την άμαξα ή να επισκεφθείτε το σπίτι της Μπουμπουλίνας και την ιστορική πλατεία Ντάπια, όπου
συγκεντρώνονταν οι άρχοντες και οι καπεταναίοι το 1821. Επιστροφή στο λιμάνι και στη συνέχεια θα πάμε στο
ξενοδοχείο μας. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

5η ΜΕΡΑ: ΤΟΛΟ-ΓΑΛΑΤΑΣ-ΠΟΡΟΣ
ΠΟΡΟΣ-ΓΑΛΑΤΑΣ-ΤΟΛΟ
Πρόγευμα. Αναχώρηση για το Γαλατά όπου θα πάρουμε το καράβι για το καταπράσινο νησί του Πόρου
Πόρου. Καθοδόν
μπορούμε να επισκεφθούμε (προαιρετική
προαιρετική είσοδος) το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου
Επιδαύρου.. Στον Πόρο θα επισκεφθούμε στην
κορυφή του λόφου το Ιστορικό Ρολόι, ανάμεσα στα πεύκα, όπου θα έχουμε μια εξαιρετική θέα στο λιμάνι και τις
απέναντι ακτές και να νιώσουμε την αίγλη της παλιάς εποχής, τότε που οι Αθηναίοι αριστοκράτες είχαν εδώ τα
αρχοντικά τους. Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής (1720 μ.Χ. – τόπος μυστικών συναντήσεων των αγωνιστών
της περιοχής). Χρόνος ελεύθερος για γεύμα στις γραφικές ταβερνούλες και βόλτα στα στενά σοκάκια με τα
ασβεστωμένα
στωμένα σπίτια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

6η ΜΕΡΑ: ΤΟΛΟ-ΑΓΙΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ-ΜΟΝΗ ΚΑΛΑΜΙΟΥ- ΑΘΗΝΑ
Πρόγευμα. Αναχώρηση για προσκύνημα στην Ιερά Μονή Αγίου Θεοδοσίου του Νέου (Παναρίτη
(Παναρίτη), ένα από τα
ομορφότερα μοναστήρια της Πελοποννήσου. Στη συνέχεια επίσκεψη και προσκύνημα στην Ιερά Μονή Καλαμίου
(βρίσκεται στη δυτική πλευρά του φαραγγιού του Λουσίου μέσα σε μια καταπράσινη και πανοραμική θέση και είναι
αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου).
τόκου). Αναχώρηση για Αθήνα. Άφιξη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος
χρόνος. Διανυκτέρευση.

7η ΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΛΑΡΝΑΚΑ
Πρόγευμα. Μέρα ελεύθερη για ψώνια. Αν επιθυμείτε μπορείτε να πάρετε το τρενάκι για ένα διασκεδαστικό ταξίδι
ξενάγησης της Αθήνας ή να επισκεφθείτε το Μουσείο της Ακρόπολης. Το απόγευμα αναχώρηση για το Αεροδρόμιο, για
την πτήση της επιστροφής, αφού πρώτα π
περάσουμε για προσκύνημα από την Ιερά Μονή Κλειστών Φυλής
Φυλής, που είναι
αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Άφιξη στη Λάρνακα.
Τιμή :
Σε δίκλινο
€ 780
Σε μονόκλινο
€ 920
Η τιμή περιλαμβάνει :
 Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Αθήνα – Λάρνακα (περιλαμβάνει 1 αποσκευή και 1 χειραποσκευή).
 Φόρους αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων.
 2διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο Β΄ κατηγορίας στη Σπάρτη με πρωινό
πρωινό.
 3 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο Β΄ κατηγορίας στο Τολό με πρωινό.
 1 διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο 4 * στην Αθήν
Αθήνα με πρωινό.
 Εκδρομές-ξεναγήσεις
ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο.
 Εισιτήρια καραβιού για ΥΔΡΑ--ΣΠΕΤΣΕΣ-ΠΟΡΟ.
 6 γεύματα ή δείπνα.
 Ασφάλεια ταξιδίου.
 Έμπειρο αρχηγό του Γραφείου μας.
 Φόρο διαμονής στα ξενοδοχεία.
 Μεταφορά με μικρό λεωφορείο προς/από την Καστροπολιτεία Μονεμβασιάς.
 Μεταφορά από τον Ιερό Ναό Αποστόλου Μάρκου στη Λευκωσία προς/από το Αεροδρόμιο Λάρνακας.
 Φ.Π.Α.
Η τιμή δεν περιλαμβάνει :
 Ποτά, φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
 Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα
ραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό.
 Εισόδους σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και σπήλαια.
Σημειώσεις :
 Οποιαδήποτε αύξηση στους φόρους/καύσιμα μετά τις 10/01/2019 θα επιβαρύνει τους προσκυνητές.
 Η δήλωσή σας πρέπει να συνοδεύεται με €250 προκαταβολή και το διαβατήριο ή την ταυτότητά σας (με ισχύ 6
μηνών από την ημέρα αναχώρησης),
αναχώρησης) ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 15/03/2019, νοουμένου ότι υπάρχουν
θέσεις. Το υπόλοιπο 15 μέρες πριν την αναχώρηση.
 Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα δοθεί σειρά προτεραιότητα
προτεραιότητας.
Ημερομηνία Έκδοσης : 10/01/2019
ΝΑΖ 33Ν-2019

