Πάσχα στην καρδιά της Πελοποννήσου (Τρίπολη)
Διάρκεια: 5 μέρες

από €579

Πτήσεις
DATE

FROM

TO

CARRIER

FLIGHT

TIME

16/4/20

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΑΘΗΝΑ

BLUE AIR

0B 5161

07:30 - 09:15

20/4/20

ΑΘΗΝΑ

ΛΑΡΝΑΚΑ

BLUE AIR

0B 5362

20:45 - 22:30

Πρόγραμμα
1η μέρα (Μ. Πέμπτη): ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΘΗΝΑ-ΝΑΥΠΛΙΟ-ΤΡΙΠΟΛΗ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και πτήση για την Αθήνα. ʼφιξη, παραλαβή και αναχώρηση για
τον Ισθμό. Σύντομη στάση στον Ισθμό για να θαυμάσουμε την Διώρυγα και από εκεί αναχώρηση για το
Ναύπλιο. Από τις ωραιότερες πόλεις της αργολικής γης αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας, η πρώτη
πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους από το 1823 έως το 1834. Στην καρδιά του Ναυπλίου,
μας υποδέχεται η ιταλικής αισθητικής Πλατεία Συντάγματος γεμάτη από μνημεία και ιστορικά κτήρια.
Ξεχωρίζουν τα δύο τούρκικα τζαμιά στο ένα, που σήμερα λειτουργεί ως κινηματοθέατρο, στεγάστηκε το
πρώτο Αλληλοδιδακτικό Σχολείο ενώ στο άλλο συνεδρίαζε η Πρώτη Βουλή των Ελλήνων, το Αρχαιολογικό
Μουσείο με εκθέματα σπάνιας αξίας της Προϊστορικής και Μυκηναϊκής περιόδου, τη Δημοτική Πινακοθήκη.
Πολύ κοντά, με κατεύθυνση προς τη σύγχρονη πόλη, βρίσκεται ο ναός του Αγίου Σπυρίδωνα, γνωστό
σημείο από τη δολοφονία του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια, καθώς και ο ναός
του Αγίου Γεωργίου με σημαντικές εικόνες και τοιχογραφίες, όπως το αντίγραφο του «Μυστικού Δείπνου»
του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Θα παραμείνουμε για το μεσημεριανό μας γεύμα και το απόγευμα αναχώρηση
για την Τρίπολη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.
2η μέρα (Μ. Παρασκευή): ΣΠΗΛΑΙΟ ΛΙΜΝΩΝ - ΠΛΑΝΗΤΕΡΟ - ΒΥΤΙΝΑ

Πρόγευμα και αναχώρηση για το όμορφο Σπήλαιο Λιμνών, ταξίδι μέσα στο χρόνο στο παλάτι των
νεραϊδών του Χελμού! Ένα σπάνιο δημιούργημα φύσης όπου εκτός από τους λαβυρινθώδεις διαδρόμους,
τις μυστηριώδεις στοές σχηματίζονται και μοναδικές λίμνες. Προαιρετική επίσκεψη και συνεχίζουμε για το
Πλανητέρο. Το πιο μαγευτικό πλατανόδασος της Ελλάδας σε ένα ασύγκριτης ομορφιάς χωριό, χτισμένο
αμφιθεατρικά πάνω από το πανέμορφο πλατανοδάσος των πηγών του Αροάνιου ποταμού, είναι γνωστό
για τους πολλούς νερόμυλους και τα ιχθυοτροφεία που διαθέτει. Θα παραμείνουμε για το μεσημεριανό
μας γεύμα και από εκεί αναχώρηση για την Βυτίνα, το πιο ζωντανό και τουριστικά αναπτυγμένο
κεφαλοχώρι του Μαινάλου θα μας υποδεχτεί με την μοναδική εκκλησία του Αγίου Τρύφωνα στην πλατεία
του. Από εκεί επιστροφή στην Τρίπολη. Το βράδυ στην Πλατεία Άρεως θα δούμε τους Επιταφίους της
πόλης. Διανυκτέρευση.
3η μέρα (Μ. Σάββατο): ΠΥΛΟΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Πρόγευμα και αναχώρηση για την Πύλο οπού θα έχουμε χρόνο για να περπατήσουμε και να φτάσουμε
στο κάστρο της, να δούμε την Οικία Τσικλητήρα και έχουμε το μεσημεριανό μας γεύμα με θέα την
Σφακτηρία. Το απόγευμα θα πιούμε τον καφέ μας στην Καλαμάτα στο κομμάτι της Παλιάς πόλης, όσοι
επιθυμούν μπορούν να επισκεφτούν τον Ναό της Υπαπαντής και να δούν τον Ιερό Ναό των Αγίων
Αποστόλων ο οποίος πέρα από την αρχαιολογική του σημασία είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής
ιστορίας. Από εκεί επιστροφή στην Τρίπολη. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την Θεία Ανάσταση και
έπειτα θα έχουμε το Αναστάσιμο δείπνο μας. Διανυκτέρευση.

4η μέρα (Κυριακή του Πάσχα): ΤΡΙΠΟΛΗ

Μετά το πρόγευμα η μέρα μας είναι αφιερωμένη στην Τρίπολη. Εδώ ο Δήμος πραγματοποιεί διάφορες
εκδηλώσεις στις κεντρικές πλατείες της πόλης όπου δίνουν άρωμα Ελλάδας. Μπορείτε να
παρακολουθήσετε το ψήσιμο αρνιών που συνοδεύονται με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια. Το
μεσημέρι θα απολαύσουμε Πασχαλινό μας γεύμα σε τοπικό εστιατόριο. Το υπόλοιπο της μέρας ελεύθερο
και διανυκτέρευση.
5η μέρα (Δευτέρα): ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ – ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ – ΔΙΑΚΟΠΤΟ – ΑΘΗΝΑ - ΛΑΡΝΑΚΑ

Μετά το πρωινό μας αναχώρηση για τα Καλάβρυτα. Πρώτος μας σταθμός η Αγία Λαύρα μια από τις
αρχαιότερες μονές του ελληνικού και κυρίως του πελοποννησιακού χώρου, γνωστή ως τόπος έναρξης της
Ελληνικής Επανάστασης. Στην πόλη των Καλαβρύτων θα παραμείνουμε για καφέ και από εκεί όσοι
επιθυμούν θα επιβιβαστούν στο γραφικό τρενάκι Οδοντωτό. Το τραίνο έχει τη δυνατότητα να
«σκαρφαλώνει» ψηλά, στις μεγάλες κλίσεις του εδάφους, μέσα από περιοχές με ξεχωριστό ενδιαφέρον
περιήγησης. Με μια μοναδική διαδρομή περίπου μιας ώρας που ξεκινά από τα Καλάβρυτα, ο οδοντωτός
διασχίζει το φαράγγι του Βουραϊκού, περνά από το χωριό Ζαχλωρού και καταλήγει στο Διακοπτό. Στο
Διακοπτό θα έχουμε το μεσημεριανό μας γεύμα και από εκεί αναχώρηση για το αεροδρόμιο Αθηνών με
ενδιάμεση στάση. Πτήση για Λάρνακα.

Τιμοκατάλογος
DATES

DOUBLE

SINGLE

TRIPLE

CHILD
(Under 12)

16/4

€579

€675

€579

€475

Περιλαμβάνονται
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Αθήνα-Λάρνακα.
Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
Μια αποσκευή βάρους μέχρι 32 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 10 κιλά.
Διαμονή για 4 βράδια σε κεντρικό ξενοδοχείο ARCADIA 3* στην Τρίπολη.
Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά.
Εορταστικό Αναστάσιμο Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο.
Πασχαλινό Γεύμα σε τοπικό εστιατόριο.
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

Δεν 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.

