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4  ΗΜΔΡΗ  ΔΚΓΡΟΜΗ 

ΣΤΗΝ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 

 ΚΑΛΑΜΑΣΑ - ΠΗΛΑΙΑ ΔΙΡΟΤ – ΓΤΘΔΙΟ - 
ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ – ΠΑΡΣΗ - ΝΑΤΠΛΙΟ  

 ΑΠΟ  22  ΔΩ  25  ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
1η ΜΔΡΑ,ΚΔΡΚΤΡΑ – ΟΛΤΜΠΙΑ – ΚΑΛΑΜΑΣΑ . 

Σσγκέμςοχρη ςχμ εκδοξμέχμ ςξ ποχί ρςξ λιμάμι ,επιβίβαρη ρςξ πλξίξ πξύλμαμ και αμαυώοηρη 
για Ηγξσμεμίςρα.Άτινη και αμαυώοηρη για  ςημ Καλαμάςα, με εμδιάμερεπ απαοαίςηςεπ ρςάρειπ 
για κατέ και ταγηςό.Σςημ διαδοξμή μαπ θα πεοάρξσμε από ςημ Ολσμπία, έμαμ ρημαμςικό 
αουαιξλξγικό υώοξ ςηπ Ελλάδαπ, όπξσ και θα έυξσμε λίγξ ελεύθεοξ υοόμξ για κατέ ή βόλςα. 
Σςη ρσμέυεια επιβίβαρη ρςξ πξύλμαμ και αμαυώοηρη για Καλαμάςα. Άτινη ρςξ νεμξδξυείξ. 
Τακςξπξίηρη ρςα δχμάςια. Χοόμξπ ελεύθεοξπ για γμχοιμία με ςημ πόλη . Επιρςοξτή ρςξ 
νεμξδξυείξ. Διαμσκςέοεσρη. 

2η ΜΔΡΑ, ΚΑΛΑΜΑΣΑ – ΠΗΛΑΙΑ ΔΙΡΟΤ – ΓΤΘΔΙΟ - ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ. 

Ποχιμό. Επιβίβαρη ρςξ πξύλμαμ και αμαυώοηρη για μα επιρκετθξύμε ςα Σπήλαια Διοξύ. Σςη 
ρσμέυεια ςξσ δοόμξσ μαπ θα κάμξσμε ρςάρη  ρςημ ρύγυοξμη παοαλιακή πόλη με μηριώςικξ 
υοώμα, ςξ Γύθειξ. Σσμευίζξσμε ςξ δοόμξ μαπ για ςη μεραιχμική καρςοξπξλιςεία πξσ βοίρκεςαι 
ρκαοταλχμέμη ρε βοάυξ και πξσ ρσμδέεςαι με ςημ αμςικοιμή πελξπξμμηριακή ακςή, με μια ρςεμή 
λχοίδα γηπ, ςημ Μξμεμβαριά. Δεκάδεπ εκκληρίεπ, αουξμςικά πλξύριχμ εμπόοχμ, κοήμεπ, υαμάμ 
και ρςοιτξγσοιρςά καλμςεοίμια διαςηοξύμςαι ρε ανιξρημείχςα καλή καςάρςαρη, διατσλάρρξμςαπ 
αςότια ςημ αςμόρταιοα ασςξύ ςξσ ξικιρμξύ, πξσ από ςα βσζαμςιμά υοόμια μέυοι ςξ 19ξ αιώμα 
διαδοαμάςιρε ρημαμςικό οόλξ ρςημ ιρςξοία ςηπ εσούςεοηπ πεοιξυήπ. Άτινη ρςξ νεμξδξυείξ. 
Τακςξπξίηρη ρςα δχμάςια και ακξλξσθεί γμχοιμία με ςημ πόλη. Διαμσκςέοεσρη. 

3η ΜΔΡΑ, ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ - ΠΑΡΣΗ –ΣΟΛΟ. 

Ποχιμό. Επιβίβαρη ρςξ πξύλμαμ και αμαυώοηρη για ςη Σπάοςη. Πεοιήγηρη ρςημ όμξοτη πόλη,  
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πξσ βοίρκεςαι κάςχ από ςιπ μεγαλξποεπείπ κξοστέπ ςξσ Τασγέςξσ. Σςημ ρσμέυεια, επιβίβαρη 
ρςξ πξύλμαμ και αμαυώοηρη για ςξ Τξλό. Τακςξπξίηρη ρςξ νεμξδξυείξ και υοόμξπ ελεύθεοξπ για 
νεκξύοαρη. Τξ βοάδσ ποξαιοεςική διαρκέδαρη με καλό ταγηςό, μξσρική και υξοό 
Διαμσκςέοεσρη. 

4η ΜΔΡΑ, ΣΟΛΟ – ΝΑΤΠΛΙΟ   - ΚΔΡΚΤΡΑ 

Ποχιμό. Επιβίβαρη ρςξ πξύλμαμ και αμαυώοηρη για ςξ Ναύπλιξ. Παοαμξμή για κατέ και 
επίρκεφη ρςξ σπέοξυξ κάρςοξ Παλαμήδι.  Σςη ρσμέυεια,ποξαιοεςική πεοιήγηρη,νεμάγηρη  με ςξ 
ςοαιμάκι ςηπ πόληπ. Χοόμξπ ελεύθεοξπ ρςημ όμξοτη πόλη και  από εκεί παίομξσμε ςξ δοόμξ ςηπ 
επιρςοξτήπ με εμδιάμερεπ απαοαίςηςεπ ρςάρειπ θα τςάρξσμε ρςημ Ηγξσμεμίςρα και από εκεί ρςξ 
μηρί μαπ ,με έμςξμεπ εμςσπώρειπ και αμαμμήρειπ από ςημ σπέοξυη εκδοξμή μαπ. 

ΣΔΛΟ ΔΚΔΡΟΜΗ 

ΣΙΜΗ ΤΜΜΔΣΟΧΗ : 200€ / κας΄ άςξμξ ρε δίκλιμα – ςοίκλιμα δχμάςια. 

Μονόκλινο δωμάηιο 75 εςπώ  επιπλέον 

Γηλώζειρ  ζςμμεηοσήρ  ΔΓΚΑΙΡΩ  λογω  ηος  πεπιοπιζμένος  απιθμος  επιβαηων !!! 
Με ηη δήλωζη ζςμμεηοσήρ πποκαηαβολή 50 εςπώ 

Δξόθληζη ππιν ηην ανασώπηζη 

ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ : 

-Μεςατξοά με αρταλέπ πξύλμαμ ςξσ γοατείξσ μαπ, με ςημ πξλσεςή εμπειοία ςχμ ξδηγώμ μαπ. 
-Μία (1) διαμσκςέοεσρη ρςημ Καλαμάςα, μία (1) διαμσκςέοεσρη ρςη Μξμεμβαριά και μια (1) 
διαμσκςέοεσρη ρςξ Τξλό ρε επιλεγμέμα νεμξδξυεία ςξσ γοατείξσ μαπ, με ποχιμό. 
-Πεοιηγήρειπ, όπχπ αματέοξμςαι ρςξ ποόγοαμμα. 
-Αρτάλεια αρςικήπ εσθύμηπ, (Π.Δ 339/11-9-96), ρύμτχμα με ςξσπ μόμξσπ ςηπ Ε.Ε. 
-Φ.Π.Α. 
ΔΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ : 
- Ειρόδξσπ ρε αουαιξλξγικξύπ υώοξσπ και μξσρεία. 
- Φαγηςά, πξςά 
- Κέμςοα διαρκεδάρεχπ. 
- Ό,ςι αματέοεςαι χπ ποξαιοεςικό ή ποξςειμόμεμξ. 
- Ό,ςι δεμ αματέοεςαι οηςά ρςα πεοιλαμβαμόμεμα. 
 

Σημείωση 
- Τξ ποόγοαμμα  μπξοεί μα αλλάνει ή μα διατξοξπξιηθεί υοξμικά, ρύμτωμα με ςιπ αμάγκεπ ςξσ 

γκοξύπ και αμαλόγωπ με ςιπ καιοικέπ ρσμθήκεπ χωρίς βέβαια να παραληφθεί τίποτα. 
- Οι αλλαγέπ ςωμ θέρεωμ είμαι υποχρεωτικές και βάρει ειδικήπ καοςέλαπ. 

 

                                                            ΠΡΟΟΥΗ  !!! 
ΑΝΩΣΑΣΟ  ΑΡΙΘΜΟ  ΕΠΙΒΑΣΩΝ  35  ΑΣΟΜΑ  ΚΑΙ  ΤΠΟΥΡΕΩΣΙΚΗ  ΥΡΗΗ  ΜΑΚΑ 

 
 
 

ΑΝΘΔΕΣΞΣΛΕ ΛΕ 35 ΑΞΛΑ ΙΑΘ ΛΕ ΞΚΑ Α ΛΕΠΑ ΟΠΞΦΣΚΑΝΗΡ ΑΟΞ ΗΜ 
ΟΑΜΔΗΛΘΑ !! 

 
ΡΣΜΕΤΘΖΞΣΛΕ Α ΑΝΘΔΘΑ , ΡΣΜΕΤΘΖΞΣΛΕ Η ΖΩΗ, ΟΠΞΡΕΤΞΣΛΕ  ΙΑΘ  ΛΕΜΞΣΛΕ  

ΑΡΦΑΚΕΘΡ !!! 
                  


