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3 ΖΚΔΡΖ  ΔΘΓΡΟΚΖ   

ΣΟΙΟ - ΤΓΡΑ - ΠΔΣΔ  
ΑΠΟ  9   ΔΩ   11   ΑΤΓΟΤΣΟΤ  

ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ   

 
1η ΚΔΡΑ, ΘΔΡΘΤΡΑ – ΛΑΤΠΙΗΟ – TOΙΟ  

πγθέληξσζε ησλ εθδξνκέσλ ην πξσί ζην ιηκάλη ηεο Κέξθπξαο. Επηβίβαζε ζην 
πινίν θαη αλαρώξεζε γηα ηελ Ηγνπκελίηζα. Άθημε,επηβίβαζε ζην ιεσθνξείν θαη από 

εθεί κε ελδηάκεζεο απαξαίηεηεο ζηάζεηο ζην δξόκν, άθημε ζην Λαύπλιο. Χξόλνο  
ειεύζεξνο ζηελ όκνξθε πόιε ηνπ Ναππιίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα, επηβίβαζε ζην 

πνύικαλ θαη αλαρώξεζε για ηο όμοπθο Σολό. Άθημε ζην μελνδνρείν θαη 
ηαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα. Ειεύζεξνο ρξόλνο. Δηαλπθηέξεπζε. (ΓΗΑΛΤΘΣ. –ΣΟΙΟ 

1η ) 

2η ΚΔΡΑ,  ΣΟΙΟ – ΤΓΡΑ – ΠΔΣΔ. 

Πξσηλό. Αλαρώξεζε γηα λα απνιαύζνπκε ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΑ κηα καγεπηηθή θξνπαδηέξα, 

ζηην Ύδπα και ηιρ πέηζερ, δπν γξαθηθά λεζηά ηνπ Αξγνζαξσληθνύ κε κηα 

μερσξηζηή γνεηεία πνπ ηα ζηνιίδνπλ νη παιηέο πνιεκίζηξεο κε ηα θαλόληα, ηα 

γαιήληα πιαθόζηξσηα ζνθάθηα θαη ηα αξρνληηθά ηνπο. Ξεθηλάκε ινηπόλ ηελ 

θξνπαδηέξα κε πξώηε καο ζηάζε ζηελ Ύδξα. Εθεί ηα ζπίηηα απνηεινύλ ηελ δσληαλή 

αλάκλεζε ηνπ έλδνμνπ παξειζόληνο ηεο πξσηεύνπζαο ηνπ λεζηνύ. Θα ζαπκάζνπκε 

ην παξάξηεκα ηεο σολήρ ηων Θαλών Σεσνών, ηο ιζηοπικό μοςζείο ηο οποίο 

ζηεγάζεηαι δίπλα ζηο λιμεναπσείο, ηη Κηηπόπολη όπος ζηεγάζεηαι 

εκκληζία-μοςζείο και ηο απσονηικό ηος Θοςνηοςπιώηη. πλερίδνπκε ηελ 

θξνπαδηέξα καο κε επόκελε ζηάζε ζηηο πέηζερ. Εθεί ζα δνύκε ηελ ηζηνξηθή 

πλαηεία ηηρ Ληάπιαρ θαη θαηά κήθνο ηεο παξαιίαο ηα δηαηεξεκέλα παιηά 

απσονηικά και ηο παλιό λιμάνι και ηο απσονηικό ηηρ Κποςμποςλίναρ. Μεηά 

ηελ όκνξθε απηή θξνπαδηέξα, επηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο ζην Σνιό γηα 

μεθνύξαζε.Χξόλνο ειεύζεξνο. Δηαλπθηέξεπζε. (ΓΗΑΛΤΘΣ. –ΣΟΙΟ 2η ) 
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3η ΚΔΡΑ, ΓΔΤΣΔΡΑ, ΣΟΙΟ – ΔΠΗΓΑΤΡΟ - ΘΔΡΘΤΡΑ 

Πξσηλό. Επηβίβαζε ζην πνύικαλ θαη αλαρώξεζε γηα επίζθεςε ζηην Δπίδαςπο, 

έλαλ από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο ηεο Ειιάδνο, ράξε θπξίσο 
ζην πεξίθεκν ζέαηξν ην νπνίν θεκίδεηαη γηα δπν πξάγκαηα, γηα ηελ αξρηηεθηνληθή 

ηνπ θαη ηε ζαπκάζηα αθνπζηηθή ηνπ. ηε ζπλέρεηα, επηβίβαζε ζην πνύικαλ θαη 
αλαρώξεζε γηα ηελ Ηγνπκελίηζα, κε ελδηάκεζεο απαξαίηεηεο ζηάζεηο, θαη από εθεί 

ζην λεζί καο, κε έληνλεο αλακλήζεηο θαη εληππώζεηο από ηελ ππέξνρε εθδξνκή 
καο. 

ΣΔΙΟ ΔΘΓΡΟΚΖ. 

 

 ΣΗΚΖ ΤΚΚΔΣΟΥΖ :   145  επξώ / θαη΄ άηνκν ζε δίθιηλα – 

ηξίθιηλα δσκάηηα. 

 Κονόκλινο δωμάηιο  50  €  επιπλέον ηος κόζηοςρ. 

 

ΠΔΡΗΙΑΚΒΑΛΔΗ : 

- Εηζηηήξηα πινίνπ -Κέξθπξα - Ηγνπκελίηζα κε επηζηξνθή  

- Μεηαθνξά κε αζθαιέο, θιηκαηηδόκελν πνύικαλ ηνπ γξαθείνπ καο, κε ηελ πνιπεηή 
εκπεηξία ηνπ νδεγνύ καο 

- Δύν (2) δηαλπθηεξεύζεηο ζην Σνιό, ζε επηιεγκέλν μελνδνρείν ηνπ γξαθείνπ καο. 
-  Πξσηλό θαζεκεξηλά ζην μελνδνρείν 

- Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο ( Π.Δ 339/11-9-96), ζύκθσλα κε ηνπο λόκνπο ηεο Ε.Ε 
- Φ.Π.Α. 

 
ΓΔΛ ΠΔΡΗΙΑΚΒΑΛΔΗ : 

 
- Εηζόδνπο ζε κνπζεία, αξραηνινγηθνύο ρώξνπο θαη θέληξα δηαζθεδάζεσο, 

 - Εηζηηήξηα θξνπαδηέξαο. (25 επξώ ην άηνκν) 
- Όηη δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηα πεξηιακβαλόκελα. 

 

ημείωζη 
 

Σο ππόγπαμμα  μποπεί να αλλάξει ή να διαθοποποιηθεί σπονικά, ζύμθωνα 

με ηιρ ανάγκερ ηος γκποςπ και αναλόγωρ με ηιρ καιπικέρ ζςνθήκερ, ΥΩΡΗ 
ΒΔΒΑΗΑ ΛΑ ΠΑΡΑΙΖΦΘΔΗ ΣΗΠΟΣΑ. 

 
 

 
ΟΗ ΘΔΔΗ ΣΟ ΙΔΩΦΟΡΔΗΟ  ΑΙΙΑΕΟΤΛ ΘΑΘΖΚΔΡΗΛΑ ΚΔ ΔΗΓΗΘΖ 

ΘΑΡΣΔΙΑ 

 

 
 

 


