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4 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

ΠΑΧΑ  ΣΟN 
AΡΓΟΑΡΩΝΙΚΟ !!! 

ΝΑΤΠΛΙΟ-ΣΟΛΟ -ΤΔΡΑ – 
ΠΕΣΕ-ΠΟΡΣΟ ΦΕΛΙ 

ΑΠΟ  26   ΕΩ  29  ΑΠΡΙΛΙΟΤ    

 
 

1θ ΜΕΡΑ, Μ.ΠΑΡΑΚΕΤΗ,   ΚΕΡΚΤΡΑ – ΝΑΤΠΛΙΟ – TOΛΟ  

Συγκζντρωςθ των εκδρομζων το πρωί ςτο λιμάνι, αναχϊρθςθ για Ηγουμενίτςα και από εκεί με 

ενδιάμεςεσ ςτάςεισ ςτο δρόμο, άφιξθ ςτο Ναφπλιο. Επίςκεψθ ςτο Παλαμίδι : ο κεόρατοσ δθλαδι 

βράχοσ με το κάςτρο που ζχτιςαν οι Ενετοί, όπου μζςα ςτο κάςτρο είναι το μπουντροφμι που 

φυλακίςτθκε ο Κολοκοτρϊνθσ. Στθ ςυνζχεια, επίςκεψθ ςτθν πόλθ του Ναυπλίου. Χαρακτθριςτικά 

ςτο Ναφπλιο είναι τα τείχθ, το φροφριο τθσ Ακροναυπλίασ και το Αρχαιολογικό Μουςείο. Στθ 

ςυνζχεια, επιβίβαςθ ςτο ποφλμαν και αναχϊρθςθ για το όμορφο Σολό. Άφιξθ ςτο ξενοδοχείο και 

τακτοποίθςθ ςτα δωμάτια. Δείπνο και ςτθ ςυνζχεια παρακολοφκθςθ τθσ περιφοράσ του 

Επιταφίου (θ περιφορά του επιταφίου γίνεται μζςα ςτθν κάλαςςα). Ελεφκεροσ χρόνοσ. 

Διανυκτζρευςθ. (ΔΙΑΝΤΚΣ. –ΣΟΛΟ 1θ ) 
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2θ ΜΕΡΑ, Μ.ΑΒΒΑΣΟ,  ΣΟΛΟ – ΤΔΡΑ – ΠΕΣΕ. 

Πρωινό. Αναχϊρθςθ για να απολαφςουμε μια μαγευτικι κρουαηιζρα, ςτθν Υδρα και τισ πζτςεσ, 

δυο γραφικά νθςιά του Αργοςαρωνικοφ με μια ξεχωριςτι γοθτεία που τα ςτολίηουν οι παλιζσ 

πολεμίςτρεσ με τα κανόνια, τα γαλινια πλακόςτρωτα ςοκάκια και τα αρχοντικά τουσ. Ξεκινάμε 

λοιπόν τθν κρουαηιζρα με πρϊτθ μασ ςτάςθ ςτθν Ύδρα. Εκεί τα ςπίτια αποτελοφν τθν ηωντανι 

ανάμνθςθ του ζνδοξου παρελκόντοσ τθσ πρωτεφουςασ του νθςιοφ. Θα καυμάςουμε το 

παράρτθμα τθσ χολισ των Καλών Σεχνών, το ιςτορικό μουςείο το οποίο ςτεγάηεται δίπλα ςτο 

λιμεναρχείο, τθ Μθτρόπολθ όπου ςτεγάηεται εκκλθςία-μουςείο και το αρχοντικό του 

Κουντουριώτθ. Συνεχίηουμε τθν κρουαηιζρα μασ με επόμενθ ςτάςθ ςτισ πζτςεσ. Εκεί κα δοφμε 

τθν ιςτορικι πλατεία τθσ Ντάπιασ και κατά μικοσ τθσ παραλίασ τα διατθρθμζνα παλιά αρχοντικά 

και το παλιό λιμάνι και το αρχοντικό τθσ Μπουμπουλίνασ. Μετά τθν όμορφθ αυτι κρουαηιζρα, 

επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο μασ ςτο Τολό για ξεκοφραςθ. Το βράδυ κα παρακολουκιςουμε τθ 

λειτουργία τθσ Ανάςταςθσ. Μετά τθν Ανάςταςθ όλοι μαηί κα μεταβοφμε ςτθ ςάλα του 

ξενοδοχείου για το Αναςτάςιμο δείπνο με τθν μαγειρίτςα κ.λ.π. Διανυκτζρευςθ. (ΔΙΑΝΤΚΣ. –

ΣΟΛΟ 2θ ) 

3θ ΜΕΡΑ, ΚΤΡΙΑΚΗ, ΣΟΛΟ – ΝΑΤΠΛΙΟ 

Χριςτόσ Ανζςτθ !!! Χαλαρό ξφπνθμα και πλοφςιο πρωινό ςτο ξενοδοχείο. Το μεςθμεράκι ςτο 

εςτιατόριο του ξενοδοχείου κα απολαφςουμε το πλοφςιο Παςχαλινό μασ γεφμα με μουςικι και 

χορό !!!. Το απόγευμα χρόνοσ ελεφκεροσ για βόλτα, καφζ και περιιγθςθ ςτθν όμορφθ παραλία 

του Τολοφ.  (ΔΙΑΝΤΚΣ. –ΣΟΛΟ 3θ ) 

4θ ΜΕΡΑ, ΔΕΤΣΕΡΑ, ΣΟΛΟ – ΕΠΙΔΑΤΡΟ - ΚΕΡΚΤΡΑ 

Πρωινό. Επιβίβαςθ ςτο ποφλμαν και αναχϊρθςθ για επίςκεψθ ςτθν Επίδαυρο (προαιρετικά). 
Ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ τθσ Ελλάδοσ, χάρθ κυρίωσ ςτο περίφθμο 
κζατρο το οποίο φθμίηεται για δυο πράγματα, για τθν αρχιτεκτονικι του και τθ καυμάςια 
ακουςτικι του. Στθ ςυνζχεια, επιβίβαςθ ςτο ποφλμαν και αναχϊρθςθ για τθν Ηγουμενίτςα, με 
ενδιάμεςεσ απαραίτθτεσ ςτάςεισ, και από εκεί ςτο νθςί μασ, με ζντονεσ αναμνιςεισ και 
εντυπϊςεισ από τθν υπζροχθ εκδρομι μασ. 

 

 

ΣΕΛΟ ΕΚΔΡΟΜΗ 

** Για τθν ζγκυρθ κράτθςι ςασ, κα πρζπει θ διλωςθ ςυμμετοχισ ςτθν εκδρομι να γίνει 
απαραιτιτωσ το αργότερο 8 θμζρεσ πριν τθν αναχώρθςθ τθσ εκδρομισ και να ςυνοδεφεται με 
προκαταβολι 100 κατ΄ άτομο. Δθλώςεισ ςυμμετοχισ 7 θμζρεσ πριν τθν αναχώρθςθ τθσ 
εκδρομισ δεν κα γίνονται δεκτζσ από το πρακτορείο. Αυτό γίνεται προσ όφελοσ των πελατών οι 
οποίοι είναι ςυνεπείσ ςτθν εγγραφι τουσ, ζτςι ώςτε να είναι ζγκαιρθ θ ενθμζρωςι τουσ για τθν 
πραγματοποίθςθ τθσ εκδρομισ. 

 



 

ΣΙΜΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ :  240 ευρώ / κατ΄ άτομο σε δίκλινα – τρίκλινα δωμάτια.            

            

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 

- Ειςιτιρια πλοίου -Κζρκυρα - Ηγουμενίτςα με επιςτροφι  
- Μεταφορά με υπερυψωμζνο, αςφαλζσ, κλιματιηόμενο ποφλμαν του γραφείου μασ, με τθν 
πολυετι εμπειρία του οδθγοφ μασ 
- Τρεισ (3) διανυκτερεφςεισ ςτο Τολό, ςε επιλεγμζνο ξενοδοχείο του γραφείου μασ, Βϋ κατθγορίασ 
-  Πρωινό κακθμερινά ςτο ξενοδοχείο 
-  Ημιδιατροφι ςτο ξενοδοχείο ςε πλοφςιουσ μπουφζδεσ,  ςφμφωνα με το πρόγραμμα. 
 - Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ ( Π.Δ 339/11-9-96), ςφμφωνα με τουσ νόμουσ τθσ Ε.Ε 
- Φ.Π.Α. 
 
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 
 
- Ειςόδουσ ςε μουςεία, αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και κζντρα διαςκεδάςεωσ, ότι αναφζρεται ωσ 
προαιρετικό ι προτεινόμενο. 
- Ειςιτιρια κρουαηιζρασ. 
- Φόροσ διανυκτζρευςθσ. 
- Ότι δεν αναφζρεται ρθτά ςτα περιλαμβανόμενα. 
 
  
 

 
 Παιδικι τιμι κατόπιν ςυνεννόθςθσ με το γραφείο. 
 Μονόκλινο δωμάτιο  75 €  επιπλζον του κόςτουσ. 
 Οι κζςεισ ςτο λεωφορείο αλλάηουν κακθμερινά βάςει ειδικισ καρτζλασ 
 Η ςειρά του προγράμματοσ είναι πικανόν να τροποποιθκεί για διάφορουσ λόγουσ, 

χωρίσ βζβαια να παραλθφκεί τίποτα.   
 

 

 

ΔΗΛΩΕΙ  ΤΜΜΕΣΟΦΉ  ΕΩ  15/04/19  ΚΑΙ ΕΥΟΟΝ ΤΠΑΡΦΟΤΝ 

ΕΛΕΤΘΕΡΕ ΘΕΕΙ ΜΕ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ  100  ΕΤΡΩ ΚΑΙ ΕΞΟΥΛΗΗ ΠΡΙΝ 

ΣΗΝ ΑΝΑΦΩΡΗΗ  


