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5ΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΑΘΗΝΑ – ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΛΕΒΗ  - ΤΟΛΟ – ΑΙΓΙΝΑ - ΝΑΥΠΛΙΟ      

               
Αναχώρηση: Λάρνακα – Αθήνα  15/06/2019  Πρωί 

Επιστροφή: Αθήνα – Λάρνακα  19/06/2019   Βράδυ    

 

 

 

Αναχώρηση με πρωινή πτήση από το Αεροδρόμιο της Λάρνακας για Αθήνα. Άφιξη, επιβίβαση σε πολυτελές 

κλιματιζόμενο λεωφορείο και αναχώρηση για Τολό. Στάση στον Ισθμό της Κορίνθου, για να θαυμάσουμε το 

τεχνητό κανάλι, που συνδέει το Σαρωνικό με το Ιόνιο Πέλαγος. Μετά συνεχίζουμε για επίσκεψη στο 

Μοναστήρι της Παναγίας Μαλεβής με τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας, που αναβλύζει Άγιο Μύρο. 

Συνεχίζουμε για το ξενοδοχείο μας στο Τολό. Άφιξη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο. 

Διανυκτέρευση. 

 

 

 

Πρόγευμα. Αναχώρηση για το λιμάνι, όπου θα πάρουμε το καράβι για μια ολοήμερη κρουαζιέρα στις 

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. Ελεύθερος χρόνος. Δείπνο. 

Διανυκτέρευση. 

 

 

 

Πρόγευμα. Αναχώρηση για το ιστορικό Ναύπλιο, πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας. πρώτη πρωτεύουσα της 

Ελλάδας. Θα έχουμε επίσκεψη στο Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου και στον Ιερό Ναό Αγίου 

Σπυρίδωνα, όπου δολοφονήθηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας, την Πλατεία Συντάγματος με την πρώτη σχολή 

Ευελπίδων και άλλα αξιοθέατα. Μέσα από το λεωφορείο θα δούμε το Φρούριο Μπούρτζι, το παλιό κάστρο 

Παλαμήδι με τις φυλακές του Κολοκοτρώνη και την Ακροναυπλία. Χρόνος για καφέ. Συνεχίζουμε για Αθήνα, 

περνώντας από τη νήσο Σαλαμίνα, όπου θα επισκεφθούμε για προσκύνημα την Ιερά Μονή Παναγίας 

Φανερωμένης. Αργά το απόγευμα φθάνουμε στο ξενοδοχείο μας στην Αθήνα. Τακτοποίηση. Διανυκτέρευση. 

 

 

 

Πρόγευμα. Αναχώρηση για το λιμάνι Πειραιά όπου θα πάρουμε το καράβι για Αίγινα. Άφιξη και αναχώρηση 

για προσκύνημα στην Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου (όπου βρίσκονται λείψανα και η κάρα του Αγίου).  Δίπλα 

θα επισκεφθούμε τον τάφο και το χώρο που ζούσε  με τα προσωπικά του αντικείμενα. Επιστροφή  στο 

λιμάνι. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα και να ψωνίσουμε τα γνωστά φιστίκια Αιγίνης. Στη συνέχεια θα πάρουμε 

το καράβι για Πειραιά. Άφιξη Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

 

1
η
 ΜΕΡΑ: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΛΕΒΗ-ΤΟΛΟ 

2
η
 ΜΕΡΑ: ΤΟΛΟ-ΣΠΕΤΣΕΣ-ΤΟΛΟ 

3
η
 ΜΕΡΑ: ΤΟΛΟ-ΝΑΥΠΛΙΟ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ-ΑΘΗΝΑ 

4
η
 ΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΑΙΓΙΝΑ-ΑΘΗΝΑ 



 

 

 

 

Πρόγευμα. Μέρα ελεύθερη για ψώνια

ταξίδι ξενάγησης της Αθήνας ή να επισκεφθείτε το Μουσείο της Ακρόπολης. 

Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για την πτήση της επιστροφής. 

 

Τιμή: Σε Δίκλινο ή Τρίκλινο  

 Σε Μονόκλινο   

 

Η τιμή περιλαμβάνει: 

� Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα 

� Φόρους αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων (οποιαδήποτε αύξηση μετά τις 

επιβαρύνει τους ταξιδιώτες).

� 2 διανυκτερεύσεις ξενοδοχείο 4* στην Αθήνα 

� 2 διανυκτερεύσεις ξενοδοχείο 

� 2 δείπνα στο ξενοδοχείο ΤΟΛΟ.

� Εισιτήριο φέρρι μποτ για Αίγινα

� Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο

� Έμπειρο συνοδό του γραφείου μας σε όλη τη διαδρομή.

� Ασφάλεια ταξιδίου. 

� Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία. 

� Φ.Π.Α. 

 

Η τιμή δεν περιλαμβάνει: 

� Εισόδους σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και σπήλαια.

� Ποτά, αχθοφορικά και φιλοδωρήματα.

� Ό, τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή ως προτεινόμενο.

 

Σημειώσεις: 

� Η δήλωσή σας πρέπει, απαραίτητα, να συνοδεύεται με το διαβατήριο ή την ευρωπαϊκή σας 

ταυτότητα, με ισχύ τουλάχιστον έξι μήνες μετά την αναχώρηση,

μέχρι τις 30/03/2019, νοουμένου ότι υπάρχουν θέσεις. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Τα υπόλοιπα 

20 μέρες πριν την αναχώρηση.

 

 

 

 

5
η
 ΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΛΑΡΝΑΚΑ 

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 

Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος για την πτήση της επιστροφής.  

€ 590 

€ 720 

Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα – Αθήνα – Λάρνακα. 

Φόρους αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων (οποιαδήποτε αύξηση μετά τις 

επιβαρύνει τους ταξιδιώτες). 

ξενοδοχείο 4* στην Αθήνα με πρόγευμα. 

ξενοδοχείο 3* στο Τολό με πρόγευμα. 

2 δείπνα στο ξενοδοχείο ΤΟΛΟ. 

Αίγινα, Σπέτσες και Σαλαμίνα μετ’ επιστροφής. 

Μεταφορές, περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο λεωφορείο.  

Έμπειρο συνοδό του γραφείου μας σε όλη τη διαδρομή. 

Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία.  

Εισόδους σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και σπήλαια. 

Ποτά, αχθοφορικά και φιλοδωρήματα. 

πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή ως προτεινόμενο.

Η δήλωσή σας πρέπει, απαραίτητα, να συνοδεύεται με το διαβατήριο ή την ευρωπαϊκή σας 

, με ισχύ τουλάχιστον έξι μήνες μετά την αναχώρηση, και €200 προκαταβολή, το αργότερο 

νοουμένου ότι υπάρχουν θέσεις. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Τα υπόλοιπα 

20 μέρες πριν την αναχώρηση. 

 

Ημερομηνία έκδοσης: 

 

 

. Αν επιθυμείτε μπορείτε να πάρετε το τρενάκι για ένα διασκεδαστικό 

Το απόγευμα αναχώρηση για το 

Φόρους αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων (οποιαδήποτε αύξηση μετά τις 17/01/2019 θα 

πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή ως προτεινόμενο. 

Η δήλωσή σας πρέπει, απαραίτητα, να συνοδεύεται με το διαβατήριο ή την ευρωπαϊκή σας 

προκαταβολή, το αργότερο 

νοουμένου ότι υπάρχουν θέσεις. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Τα υπόλοιπα 

Ημερομηνία έκδοσης: 17/01/2019 

ΝΑΖ 20Ν-2019 

 


