Μαγεία Πελοποννήσου
Διάρκεια: 8 μέρες
Κατηγορία: Ομαδικές Οργανωμένες Εκδρομές στην Ελλάδα

από €739

Πτήσεις
DATE

FROM

TO

CARRIER

FLIGHT

TIME

5, 12, 19, 26/7 και 2, 9, 16, 23/8

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΑΘΗΝΑ

BLUE AIR

0B 5161

07:30 – 09:15

12, 19, 26/7 και 2, 9, 16, 23, 30/8

ΑΘΗΝΑ

ΛΑΡΝΑΚΑ

BLUE AIR

0B 5362

20:45 – 22:30

Πρόγραμμα

1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ– ΑΘΗΝΑ– ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΒΥΤΙΝΑ – ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ - ΤΡΙΠΟΛΗ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και αναχώρηση για το αεροδρόμιο Αθηνών. ʼφιξη, παραλαβή
και αναχώρηση για την Πελοπόννησο. Πρώτη στάση θα κάνουμε στον Ισθμό της Κορίνθου. Επόμενη
στάση θα έχουμε στην μαγευτική Βυτίνα. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα και για να περπατήσουμε στον
γραφικό χωριό, ένα από τα ομορφότερα της Ελλάδας. Σε μικρή απόσταση βρίσκεται και η Δημητσάνα
όπου θα αφιερώσουμε χρόνο για να θαυμάσουμε το εντυπωσιακό τοπίο, με τα ψηλά, πέτρινα πυργόσπιτα
και τα επιβλητικά αρχοντικά και καλτερίμια. Συνεχίζουμε κάνοντας ένα γύρο στα «Χωριά του
Κολοκοτρώνη» με προορισμό την Τρίπολη. Το βράδυ θα περπατήσουμε μέχρι την κεντρική Πλατεία ʼρεως.
Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΤΡΙΠΟΛΗ – ΝΑΥΠΛΙΟ - ΜΟΝΗ ΜΑΛΕΒΗΣ - ΤΡΙΠΟΛΗ

Πρόγευμα και αναχωρούμε 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 και αναχωρούμε για το
Παράλιο ʼστρο όπου θα έχουμε χρόνο ελεύθερο για γεύμα. Συνεχίζουμε για την ιστορική Μονή Μαλεβής
και νωρίς το απόγευμα επιστρέφουμε στην Τρίπολη.
3η μέρα: ΤΡΙΠΟΛΗ – ΣΠΗΛΑΙΟ ΔΥΡΟΥ – ΓΥΘΕΙΟ - ΝΕΑΠΟΛΗ

Πρόγευμα και αποχαιρετούμε την Τρίπολη, με κατεύθυνση τα λιμναία σπήλαια του Δυρού όπου θα
εκπλαγούμε από τα περίεργα σχήματα και τους χρωματισμούς που δημιουργούν οι σταλακτίτες και οι
σταλαγμίτες, δεκάδες μέτρα κάτω από τη γη. Επόμενη στάση το Γύθειο, ένα από τα ωραιότερα παραλιακά
και παραδοσιακά χωριά της Λακωνίας. ʼφιξη στην Νεάπολη νωρίς το απόγευμα, τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος, δείπνο και διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΝΕΑΠΟΛΗ - ΚΥΘΗΡΑ

Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στα Κύθηρα. Μετά το πρόγευμα θα πάρουμε το καράβι που θα μας
μεταφέρει σε μια ώρα στα πανέμορφα Κύθηρα, που κρύβουν μεγαλοπρεπή κάστρα, ορεινά χωριά και
δαντελωτές ακτές. Το θρησκευτικό συναίσθημα των κατοίκων είναι βαθιά ριζωμένο, αφού εδώ υπάρχουν
περίπου 350 εκκλησίες, ξωκλήσια και ιστορικά μοναστήρια. Περιήγηση των Κυθήρων για να δούμε την
ολόλευκη Χώρα, το Καψάλι και το Λιβάδι. Μετά την επίσκεψη στο σημαντικότερο προσκύνημα του νησιού

την Ιερά Μονή Παναγίας Μαρτιδιώτισσας θα έχουμε χρόνο ελεύθερο. Με καραβάκι θα επιστρέψουμε στο
ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.
5η μέρα: ΝΕΑΠΟΛΗ – ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ - ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ

Πρόγευμα και ακολουθεί εκδρομή με καραβάκι στην γραφική Ελαφόνησο. Η φύση μας μαγεύει στο
γραφικό αυτό ψαρονήσι, με τις παγκοσμίως γνωστές παραλίες, την αλιευτική ιστορία και τη βυθισμένη
πολιτεία. Χρόνος ελεύθερος για μπάνιο και φαγητό. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας και ξεκούραση. Το
απόγευμα θα επισκεφτούμε την καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς. Φθάνοντας μπροστά στα μάτια μας
εμφανίζεται η ανεπανάληπτη εικόνα του βράχου της Μονεμβασιάς. Αξέχαστες οι εντυπώσεις από την
περιδιάβαση στην Παλιά Πόλη. Αρχοντικά, αψίδες, Ενετικά Οικόσημα, Βυζαντινές εκκλησίες με
σημαντικότερες του Ελκομένου Χριστού και της Αγίας Σοφίας, σπίτια με εξώστες στο πέλαγος, συνθέτουν
μία μοναδική εικόνα. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.
6η μέρα: ΝΕΑΠΟΛΗ – ΣΠΑΡΤΗ – ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΣΤΑΣ – ΑΘΗΝΑ

Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για την Σπάρτη, θα έχουμε στάση και περιήγηση. Συνεχίζουμε
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. ʼφιξη στην Αθήνα αργά το
απόγευμα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος.
7η μέρα: ΑΘΗΝΑ

Μετά το πρόγευμα η μέρα είναι ελεύθερη στην Αθήνα. Σας προτείνουμε να κάνετε τα ψώνια σας από την
όμορφη αγορά της Αθήνας και να περπατήσετε κοντά στο λόφο της Ακρόπολης όπου είναι οι παλιές
γειτονιές της Αθήνας, Πλάκα, Ψυρρή και Θησείο οι οποίες προσφέρουν και καλό φαγητό.
8η μέρα: ΑΘΗΝΑ– ΒΑΡΚΙΖΑ-ΛΑΡΝΑΚΑ

Πρόγευμα και χρόνος ελεύθερος στην Αθήνα. Νωρίς το μεσημέρι επιβίβαση με τις αποσκευές μας και
αναχώρηση προς την παραλία της Αθήνας. Θα διασχίσουμε το Παλαιό Φάληρο, την Γλυφάδα, Βούλα,
Βουλιαγμένη για να βρεθούμε στην Βάρκιζα και χρόνος ελεύθερος. Τέλος μεταφορά στο αεροδρόμιο όπου
θα πάρουμε την πτήση της επιστροφής για Λάρνακα, με την σκέψη μας να πλανάται στα όμορφα μέρη
που επισκεφτήκαμε αυτές τις μέρες.

Τιμοκατάλογος
DATES

DOUBLE

SINGLE

TRIPLE

CHILD
(Under 12)

5/7, 23/8

€739

€915

€739

€539

12/7, 19/7, 26/7

€769

€945

€769

€569

2/8, 9/8, 16/8

€799

€975

€799

€599

Περιλαμβάνονται

·
·
·
·
·
·

Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα–Αθήνα–Λάρνακα.
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία.
Μια αποσκευή μέχρι 20 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 10 κιλά .
Διαμονή για 2 βράδια σε κεντρικό ξενοδοχείο 3* superior στην Τρίπολη.
Διαμονή για 3 βράδια σε παραθαλάσσιο ξενοδοχείο 3* superior στη Νεάπολη.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Διαμονή για 2 βράδια σε κεντρικό ξενοδοχείο 4* στην Αθήνα.
Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία.
Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά.
Τρία (3) δείπνα στο ξενοδοχείο της Νεάπολης.
Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενα πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Κύθηρα.
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Ελαφόνησο.
Έμπειρος αρχηγός – συνοδός καθ’

όλη την διάρκεια του ταξιδιού.

Φ.Π.Α

Δεν Περιλαμβάνονται

·
·
·
·
·

Φαγητό στο αεροπλάνο.
Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.
Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική.
Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

