
 
 

4 ΗΜΔΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗ 
 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ 
 

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

ΔΠΙΓΑΤΡΟ 
 

ΑΠΟ  5  ΔΩ   8  ΔΠΣΔΜΒΡΙΟΤ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 
Η γη των μφθων και των θρφλων, η Πελοπόννηςοσ είναι το κφριο ςυναρπαςτικό περιβάλλον των επικών 
ιςτοριών του Όμηρου,  είναι ζνασ μυςτηριώδησ κόςμοσ από μόνη τησ. Κρφβει εκατομμφρια εκπλήξεισ κάτω 
από τισ βραχώδεισ πλαγιζσ του Ταχγζτου. Χώρα των ιςχυρών 300 Σπαρτιατών και γενζτειρα των 
Ολυμπιακών Αγώνων, η Πελοπόννηςοσ είναι ζνασ διαχρονικόσ προοριςμόσ με αρχαία μνημεία, 
μεςαιωνικά κάςτρα, γραφικά χωριά και μζρη απζραντησ φυςικήσ ομορφιάσ… 
 
1η ΜΕΡΑ,ΚΕΡΚΤΡΑ – ΟΛΤΜΠΙΑ – ΚΑΛΑΜΑΣΑ. 
υγκζντρωςθ των εκδρομζων το πρωί ςτο λιμάνι,επιβίβαςθ ςτο πλοίο και αναχϊρθςθ για Ηγουμενίτςα. 
Άφιξθ και αναχϊρθςθ για  τθν Καλαμάτα, με ενδιάμεςεσ απαραίτθτεσ ςτάςεισ για καφζ και φαγθτό. τθν 
διαδρομι μασ κα περάςουμε από την Ολυμπία, ζναν ςθμαντικό αρχαιολογικό χϊρο τθσ Ελλάδασ, όπου 
και κα ζχουμε λίγο ελεφκερο χρόνο για καφζ ι βόλτα. τθ ςυνζχεια επιβίβαςθ ςτο ποφλμαν και 
αναχϊρθςθ για Καλαμάτα. Άφιξθ ςτο ξενοδοχείο. Σακτοποίθςθ ςτα δωμάτια. Χρόνοσ ελεφκεροσ για 
γνωριμία με τθν πόλθ. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο. Διανυκτζρευςθ. 
 
2η ΜΕΡΑ, ΚΑΛΑΜΑΣΑ – ΠΗΛΑΙΑ ΔΙΡΟΤ – ΓΤΘΕΙΟ - ΜΟΝΕΜΒΑΙΑ. 
Πρωινό. Επιβίβαςθ ςτο ποφλμαν και αναχϊρθςθ για να επιςκεφκοφμε τα πήλαια Διροφ. τθ ςυνζχεια 
του δρόμου μασ κα κάνουμε ςτάςθ  ςτθν ςφγχρονθ παραλιακι πόλθ με νθςιϊτικο χρϊμα, το Γφθειο. 
υνεχίηουμε το δρόμο μασ για τθ μεςαιωνικι καςτροπολιτεία που βρίςκεται ςκαρφαλωμζνθ ςε βράχο και 
που ςυνδζεται με τθν αντικρινι πελοποννθςιακι ακτι, με μια ςτενι λωρίδα γθσ, την Μονεμβαςιά. 
Δεκάδεσ εκκλθςίεσ, αρχοντικά πλοφςιων εμπόρων, κρινεσ, χαμάμ και ςτριφογυριςτά καλντερίμια 
διατθροφνται ςε αξιοςθμείωτα καλι κατάςταςθ, διαφυλάςςοντασ ατόφια τθν ατμόςφαιρα αυτοφ του 
οικιςμοφ, που από τα βυηαντινά χρόνια μζχρι το 19ο αιϊνα διαδραμάτιςε ςθμαντικό ρόλο ςτθν ιςτορία 
τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. Άφιξθ ςτο ξενοδοχείο. Σακτοποίθςθ ςτα δωμάτια και ακολουκεί γνωριμία με τθν 
πόλθ.Για το βράδυ προτείνουμε προαιρετικι διαςκζδαςθ με καλό φαγθτό, ποτό και χορό !!! 
Διανυκτζρευςθ. 
3η ΜΕΡΑ, ΜΟΝΕΜΒΑΙΑ - ΠΑΡΣΗ –ΣΟΛΟ. 
Πρωινό. Επιβίβαςθ ςτο ποφλμαν και αναχϊρθςθ για τη πάρτη. Περιιγθςθ ςτθν όμορφθ πόλθ, που 
βρίςκεται κάτω από τισ μεγαλοπρεπείσ κορυφζσ του Σαχγζτου. τθν ςυνζχεια, επιβίβαςθ ςτο ποφλμαν 
και αναχϊρθςθ για το Σολό. Σακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο και χρόνοσ ελεφκεροσ για ξεκοφραςθ. Σο βράδυ 
προαιρετικι διαςκζδαςθ με καλό φαγθτό, μουςικι και χορό. Διανυκτζρευςθ. 
 



4η ΜΕΡΑ, ΣΟΛΟ – ΝΑΤΠΛΙΟ  - ΕΠΙΔΑΤΡΟ - ΚΕΡΚΤΡΑ 
Πρωινό.Επιβίβαςθ ςτο ποφλμαν και αναχϊρθςθ για το υπζροχοΝαφπλιο.Παραμονι για καφζ και 
ελεφκεροσ χρόνοσ. 
τθ ςυνζχεια αναχϊρθςθ για τον αξιόλογο αρχαιολογικό χϊρο τθσ Επιδαφρου, όπου εκτόσ των άλλων κα 
καυμάςουμε το περίφθμο αρχαίο κζατρο. Κατόπιν κα πάρουμε το δρόμο τθσ επιςτροφισ και με 
ενδιάμεςεσ απαραίτθτεσ ςτάςεισ, κα φτάςουμε ςτθν Ηγουμενίτςα. Επιβίβαςθ ςτο πλοίο και αναχωροφμε 
προσ το νθςί μασ,με ζντονεσ εντυπϊςεισ και αναμνιςεισ από τθν υπζροχθ εκδρομι μασ. 

 

Σζλοσ ταξιδιοφ 
 
 

ΣΙΜΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ: 200  ευρώ 
κατ άτομο ςε δίκλινα – τρίκλινα δωμάτια.  

 

Δηλώςεισ  ςυμμετοχήσ  ζωσ  30 Αυγοφστου και εφόςον υπάρχουν διαθζςιμεσ θζςεισ 
Με  την  δήλωςη  ςυμμετοχήσ  προκαταβολή  80€  το  άτομο 
Εξόφληςη  πριν την  αναχώρηςη 
Παιδική τιμή κατόπιν ςυνεννόηςησ με το γραφείο. 
Μονόκλινο δωμάτιο  75 €  επιπλζον του κόςτουσ. 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ: 

- Ειςιτιρια πλοίου επιβατϊν και λεωφορείου Κζρκυρα – Ηγουμενίτςα, με επιςτροφι 
- Σαξίδι οδικό, με κλιματιηόμενο ποφλμαν του γραφείου μασ και ζμπειρο οδθγό. 
- Μία (1) διανυκτζρευςθ ςτθν Καλαμάτα, μία (1) διανυκτζρευςθ ςτθ Μονεμβαςιά και μια (1)  
διανυκτζρευςθ ςτο Σολό ςε επιλεγμζνα ξενοδοχεία του γραφείου μασ. 
- Πρωινό κακθμερινά ςτα ξενοδοχεία. 
- Περιθγιςεισ, θμεριςιεσ εκδρομζσ, όπωσ αναφζρονται ςτο πρόγραμμα. 
- Ενθμερωτικά ζντυπα.  
- Αρχθγόσ, υνοδόσ του γραφείου μασ. 
- Αςφάλεια αςτικισ ευκφνθσ ( Π.Δ 339/11-9-96), ςφμφωνα με τουσ νόμουσ τθσ Ε.Ε 
- Φόροι, ΦΠΑ, διόδια, τζλθ γζφυρασ λιμενικά τζλθ, parkingκ.λ.π. 
 
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ : 
 

- Είςοδοι ςε μουςεία, αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και κζντρα διαςκεδάςεωσ 
- ‘Ότι αναφζρεται ωσ προαιρετικό ι προτεινόμενο. 
- Ότι δεν αναφζρεται ρθτά ςτα περιλαμβανόμενα. 
- Φαγθτά, ποτά, φιλοδωριματα. 
- Φόροσ διανυκτζρευςθσ. 
 
 

Η ςειρά του προγράμματοσ είναι πιθανόν να τροποποιηθεί για διάφορουσ λόγουσ,  
χωρίσ βζβαια να παραληφθεί τίποτα, από το πρόγραμμα. 

 
 
 
 

 
Σθλζφωνα κρατιςεων: 26610 49000 / 6932930643 

 
 



ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ – ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ 
 

Σο πρόγραμμα και οι όροι ςυμμετοχισ γίνονται γνωςτοί και αποδεκτοί από όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ 
ςτθ εκδρομι. 
1. ΣΗΡΟΤΝΣΑΙ ΟΛΑ ΣΑ ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ Η ΧΡΗΗ 

ΜΑΚΑ ΚΑΘΟΛΗ ΣΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤΣΑΞΙΔΙΟΤ. 
2. ΣΑΞΙΔΕΤΟΤΜΕ ΜΕ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΜΟΤ Η RAPIDTEST ΕΝΣΟ 48 ΩΡΩΝ ΠΡΙΝ ΣΗΝ 

ΕΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΣΑΞΙΔΙΟΤ. 
< Ε ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Η ΑΡΝΗΣΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΤΕΣΑΙ ΜΕ ΣΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΧΕΣΙΚΗ  
       ΒΕΒΑΙΩΗ>. 
3. ΣΑΞΙΔΕΤΟΤΜΕ ΜΕ ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ 80%  ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΣΑ ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΦΤΛΑΞΗ ΑΠΟ ΣΗΝ  

ΠΑΝΔΗΜΙΑ. 
4. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΘΕΡΜΟΜΕΣΡΗΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΗ. 
5. ΑΝΣΙΗΠΣΙΚΑ Ε ΠΕΡΙΟΠΣΕ ΘΕΕΙ ΕΝΣΟ ΣΟΤ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΤ. 
6. ΣΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ, ΟΙ ΤΝΟΔΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΣΙ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕ 

ΟΔΗΓΙΕ, ΣΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΤΜΠΣΩΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Ε ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΤΠΟΠΣΟΤ 
ΚΡΟΤΜΑΣΟ. 

 

Η τιρθςθ του προγράμματοσ είναι υποχρεωτικι για όλουσ, κατευκφνεται δε από τουσ αρχθγοφσ-ςυντονιςτζσ  
που κακορίηουν ϊρεσ, αναχωριςεισ, ςτάςεισ (κ.λ.π) οι οποίοι και ζχουν δικαίωμα  οποιαςδιποτε τροποποίθςθσ, 
ιδιαίτερα ςε περιπτϊςεισ που κα είναι αναγκαίεσ ι ακόμα όταν κρίνουν ςκόπιμο για τθν καλυτζρευςθ τθσ 
εκδρομισ. 
Οι εκδρομείσ οφείλουν ςυνζπεια ςε τόπουσ και ϊρεσ ςυναντιςεων-αναχωριςεων. Όποιοσ απουςιάηει ςθμαίνει 

ότι οικειοκελϊσ διακόπτει και επομζνωσ επιβαρφνεται με δικά του ζξοδα για τθ ςφνδεςθ του με το group. 

Η τιρθςθ του θμερθςίου προγράμματοσ ξεναγιςεων, περιθγιςεων, γευμάτων κ.λ.π δεν είναι υποχρεωτικι, 

αρκεί για οποιαδιποτε απομάκρυνςθ να ενθμερϊνεται ο υπεφκυνοσ. 

Επίςθσ ςε περιπτϊςεισ αλλαγισ απροειδοποίθτων αυξιςεων ναφλων και επίναυλων, καταςτάςεισ 
εκτάκτων αναγκϊν, λόγω ανωτζρασ βίασ και λοιπζσ αντιξοότθτεσ, για τισ οποίεσ δεν ευκφνονται οι 
οργανωτζσ, τότε από μζρουσ τουσ κα καταβάλλεται κάκε δυνατι προςπάκεια για τθν οποιαδιποτε 
καλφτερθ επίλυςθ, πάντα προσ όφελοσ των εκδρομζων.. 
ΕΞΟΦΛΗΗ μζχρι  3 μζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ. 

Ακυρϊςεισ γίνονται δεκτζσ 15 μζρεσ πριν τθν αναχϊρθςθ. Διαφορετικά ο εκδρομζασ επιβαρφνεται με 

ακυρωτικά: μζχρι 10 μζρεσ πριν το 25%, μζχρι 5 μζρεσ πριν το 50 % και μζχρι 3 μζρεσ  πριν το 75 % επί του 

ποςοφ ςυμμετοχισ, μετά δε τθν τρίτθ μζρα πριν τθν αναχϊρθςθ, ΟΤΔΕΜΙΑ ΕΠΙΣΡΟΦΗ Η ΑΚΤΡΩΗ ΓΙΝΕΣΑΙ. 

Διαβατιρια, ταυτότθτεσ και λοιπά πιςτοποιθτικά, υποχρεωτικά ι προαιρετικά, είναι ςτθν ευκφνθ του κάκε 

εκδρομζα, κακϊσ και θ ευκφνθ των τοπικϊν ςυνοριακϊν διαδικαςιϊν. 

Κάκε εκδρομζασ μπορεί να φζρει μια αποςκευι κανονικοφ μεγζκουσ και μζχρι 25 κιλά το ανϊτερο, κακϊσ και 

μια μικρότερθ χειραποςκευι. Είδθ μεγάλθσ αξίασ, κακϊσ και προςωπικά αντικείμενα, φυλάςςονται και 

ταξιδεφουν με ευκφνθ των κατόχων. 

Κατά τθ διάρκεια των διαδρομϊν και ςε ενδιάμεςουσ ςτακμοφσ κα γίνονται αλλαγζσ κζςεων, βάςθ ειδικισ 

ατομικισ καρτζλασ. Εντόσ των πόλεων, ςε τοπικζσ περιθγιςεισ –ξεναγιςεισ , δεν κα υπάρχουν κακοριςμζνεσ 

κζςεισ πλθν των κζςεων 3-4, που εξυπθρετοφν αρχθγοφσ και τοπικοφσ ξεναγοφσ. 

Σο γραφείο διατθρεί το δικαίωμα να ακυρϊνει οποιοδιποτε ταξίδι, για λόγουσ που κατά τθν κρίςθ του δεν 

ευνοοφν τθν πραγματοποίθςθ του. τθ περίπτωςθ αυτι οι υποχρεϊςεισ του γραφείου περιορίηονται ςτθν 

επιςτροφι και μόνο των χρθμάτων που ζχει ειςπράξει. 

Οποιοςδιποτε επιπρόςκετοσ όροσ ι τροποποίθςθ για να ιςχφει, πρζπει να γνωςτοποιθκεί προσ όλουσ ζγκαιρα 

και πριν τθν αναχϊρθςθ τθσ εκδρομισ. 

τθν παροφςα ΕΚΔΡΟΜΗ είναι πικανόν για διάφορουσ λόγουσ, θ αρχθγόσ να τροποποιιςει τθ ςειρά του 

προγράμματοσ, χωρίσ βεβαίωσ να παραλείψει τίποτα. 

 
 


