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ΜΑΓΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ

1η Μέρα
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και πτήση για 
Αθήνα. Άφιξη, παραλαβή και αναχώρηση για την Πελοπό-
νησσο. Ακολούθως προσκύνημα στην Ιερά Μονή Παναγίας 
Γοργοϋπηκόου Αττικής. Στη συνέχεια στάση στον Ισθμό της 
Κορίνθου και ακολούθως για το ιστορικό Ναύπλιο. Θα επι-
σκεφθούμε το επιβλητικό κάστρο Παλαμήδι και θα περπα-
τήσουμε στην Παλιά Πόλη, για να δούμε την εκκλησία του 
Αγίου Σπυρίδωνα, το κτίριο που έγινε η δολοφονία του πρώ-
του 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. Στη 
συνέχεια για τα Βάστα Κινουρίας. Επίσκεψη στο εκκλησάκι 
της Αγίας Θεοδώρας, όπου θα μας εντυπωσιάσουν τα 17 πα-
νύψηλα δέντρα που βρίσκονται πάνω στη στέγη. Ακολούθως 
για την Τρίπολη. Διανυκτέρευση.

2η Μέρα
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για το Σπήλαιο Λιμνών. Ένα 
σπάνιο δημιούργημα της φύσης όπου εκτός από τους λαβυ-
ρινθώδεις διαδρόμους, τις μυστηριώδεις στοές, σχηματίζσο-
νται και μοναδικές λίμνες. Προαιρετική επίσκεψη και συνεχί-
ζουμε για το Πλανητέρο, το πιο μαγευτικό πλατανόδασος της 
Ελλάδας σε ένα ασύγκριτης ομορφιάς χωριό, χτισμένο αμφι-
θεατρικά πάνω από το πανέμορφο πλατανοδάσος των πηγών 
του Αροάνιου ποταμού, είναι γνωστό για τους πολλούς νερό-
μυλους και τα ιχθυοτροφεία που διαθέτει. Θα παραμείνουμε 
για το μεσημεριανό μας γεύμα και από εκεί αναχώρηση για 
τη Βυτίνα, το πιο ζωντανό και τουριστικά αναπτυγμένο κεφα-
λοχώρι του Μαινάλου που θα μας υποδεχτεί με τη μοναδική 
εκκλησία του Αγίου Τρύφωνα στην πλατεία του. Επιστροφή 
στην Τρίπολη και διανυκτέρευση.

3η Μέρα
Πρόγευμα και κατευθυνόμαστε προς τη Σπάρτη, που έχει 
μείνει γνωστή στην παγκόσμια ιστορία για τη στρατιωτική 
δύναμη, την πειθαρχία, τον ηρωισμό και τον μύθο με την αρ-
παγή της Ωραίας Ελένης από τον Πάρη. Θα επισκεφθούμε 
το Μουσείο της Ελιάς και του Ελληνικού Λαδιού και συνεχί-
ζουμε για την καστροπολιτεία του Μυστρά που σήμερα είναι 
ερειπωμένος, αν και έχουν αναστηλωθεί ορισμένα κτίσματα 
όπως παλάτια. Ακολούθως επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίων 
Σαράντα, όπου ο Ηγούμενος είναι Κύπριος. Χρόνος ελεύθε-
ρος και οδεύουμε προς τη νοτιότερη πόλη της ηπειρωτικής 
Ελλάδας, στη Νεάπολη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δεί-
πνο και διανυκτέρευση.

4η Μέρα
Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στα Κύθηρα. Με καρά-
βι θα περάσουμε 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, ξω-
κλήσια και ιστορικά μοναστήρια. Περιήγηση των Κυθήρων 
και συνεχίζουμε για το σημαντικότερο προσκύνημα του νη-
σιού, την Ιερά Μονή Παναγίας Μαρτιδιώτισσας. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο και διανυκτέρευση.

5η Μέρα
Πρόγευμα και αναχώρηση για την καστροπολιτεία της Μο-
νεμβασιάς. Φθάνοντας μπροστά στα μάτια μας εμφανίζεται η 
ανεπανάληπτη εικόνα του βράχου της Μονεμβασιάς. Αξέχα-
στες οι εντυπώσεις από την περιδιάβαση στην Παλιά Πόλη. 
Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο λιμανάκι της Νεάπολης 
όπου με καραβάκι θα περάσουμε στην Ελαφόνησο. Η φύση 

μας μαγεύει στο γραφικό αυτό ψαρονήσι, με τις παγκοσμίως 
γνωστές παραλίες. Χρόνος για μπάνιο και φαγητό. Επιστρο-
φή στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση.

6η Μέρα
Πρόγευμα και αναχώρηση για μια μοναδική εμπειρία στη 
Μάνη. Πρώτη στάση θα κάνουμε στο Γύθειο, ένα από τα 
ωραιότερα παραλιακά χωριά της Λακωνικής Μάνης. Ελεύ-
θερος χρόνος και ανηφορίζουμε προς την Καρδαμύλη όπου 
θα δούμε τα χωριά της Μεσηνιακής Μάνης διάσπαρτα με φό-
ντο το γαλάζιο της θάλασσας. Άφιξη στην Καρδαμύλη και 
ελεύθερος χρόνος. Επόμενη στάση η Καλαμάτα. Περιήγηση 
στα κυριότερα αξιοθέατα της και συνεχίζουμε για την Αθήνα. 
Άφιξη αργά το απόγευμα, τακτοποίηση και χρόνος ελεύθε-
ρος.

7η Μέρα
Μετά το πρόγευμα η μέρα είναι ελεύθερη στη διάθεσή σας. 
Σας προτείνουμε να κάνετε τα ψώνια σας από την όμορφη 
αγορά της Αθήνας και να περπατήσετε κοντά στον λόφο της 
Ακρόπολης όπου είναι οι παλιές γειτονιές της Αθήνας, Πλά-
κα, Ψυρρή και Θησείο, οι οποίες προσφέρουν και καλό φαγη-
τό. Διανυκτέρευση στην Αθήνα.

8η Μέρα
Πρόγευμα και ακολούθως για τον ιερό βράχο του Λυκαβητού 
όπου θα επισκεφθούμε τους Αγίους Ισιδώρους, με τον θαυ-
ματουργό Σταυρό. Προσκύνημα και ακολούθως για τη Νέα 
Μάκρη όπου θα επισκεφθούμε την Ιερά Μονή Αγίου Εφραίμ 
όπου είναι άφθαρτο το ιερό λείψανο του Αγίου. Στη συνέχεια 
για το αεροδρόμιο για την επιστροφή μας στη Λάρνακα.
_________________________________________________

Τιμή συμμετοχής:
€775 κατ’ άτομο (δίκλινο)

€940 κατ’ άτομο (μονόκλινο)
€600 παιδί (στο ίδιο δωμάτιο με τους γονείς του)

Στην πιο πάνω τιμή συμπεριλαμβάνονται:
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Αθήνα - Λάρνακα.
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
• Αποσκευή 23 κιλά και μια χειραποσκευή 8 κιλά.
• Διαμονή 2 βράδια σε κεντρικό ξενοδοχείο 3* 

superior στην Τρίπολη.
• Διαμονή 3 βράδια σε παραθαλάσσιο ξενοδοχείο 3* 

superior στη Νεάπολη.
• Διαμονή 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 κλιματιζόμε-

να πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Κύθηρα και Ελαφόνησο.
• Έμπειρος αρχηγός/συνοδός καθ’ όλη τη διάρκεια 

του ταξιδιού.
• Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται στην τιμή:
• Εισιτήρια εισόδου στους χώρους επισκέψεων.
• Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά.
• Φαγητό στο αεροπλάνο.
• Ασφάλεια ταξιδιού (προαιρετική).
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέ-

ρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
________________________________________________


