
 

           PIRGI TRAVEL - MICHALIS TRIVIZAS 

ΝΑΥΠΛΙΟ – ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ – ΜΥΚΗΝΕΣ       04-06/11/22 
 

1η Μέρα     

Συγκέντρωση το πρωί τις 07.00 στο λιμάνι κι αναχώρηση για Ηγουμενίτσα με το πλοίο των  
07.30 από Κέρκυρα.  

Κατά τις 12.00 θα φτάσουμε στο Ευηνοχώρι, όπου θα κάνουμε μία ώρα στάση για καφέ. 

Συνεχίζουμε το ταξίδι μας και κατά τις 15.00 φτάνουμε στο Ναύπλιο, όπου θα έχουμε 

ελεύθερο χρόνο για φαγητό σε κάποιο από τα πολλά εστιατόρια που βρίσκονται στη 

παραλία με θέα το Μπούρτζι.  

Η πόλη του Ναυπλίου, πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους από το 

1823 έως το 1834, χτίστηκε σύμφωνα με τη μυθολογία από τον Ναύπλιο, γιο του 

Ποσειδώνα και της Δαναΐδας Ανυμώνης.  Αρχαία τείχη, μεσαιωνικά κάστρα, μνημεία, 

αγάλματα, οθωμανικές κρήνες, βενετσιάνικα και νεοκλασικά κτήρια, όλα γοητευτικά, 

ιστορικά, αλλά και αρχιτεκτονικά κοσμήματα,  θα μας επιφυλάσσουν μεγαλοπρεπή 

υποδοχή. 

Μετά το φαγητό θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο και θα έχουμε την υπόλοιπη μέρα 

στη διάθεσή μας για ξεκούραση και μια πρώτη γνωριμία με την ωραιότερη πόλη της 

αργολικής γης, αλλά κι ολόκληρης της Ελλάδας.  Διανυκτέρευση. 

 

2η Μέρα 

Αφού απολαύσουμε το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για την Αρχαία Επίδαυρο, στον 

τόπο που γέννησε την ιατρική, όπου θα φτάσουμε κατά τις 10.30. Θα επισκεφτούμε το 

περίφημο θέατρο, όπου ο αρχιτέκτονας και γλύπτης Πολύκλειτος κατάφερε τον 4ο αιώνα 

π.Χ. να δημιουργήσει ένα θέατρο αξεπέραστο μέχρι και σήμερα σε ομορφιά κι ακουστική, 



αφού ακόμα και η εκπνοή του ηθοποιού φτάνει στην τελευταία σειρά και σβήνει πίσω της, 

μέσα στον πευκώνα. Όμως, αυτό είναι μόνο ένα μέρος του αρχαιολογικού χώρου του 

Ασκληπιείου. Θα περιηγηθούμε στο διεθνώς φημισμένο ιατρικό κέντρο της αρχαιότητας, 

που θεωρήθηκε αφετηρία της ιατρικής επιστήμης. Είναι συναρπαστική η βόλτα που θα 

κάνουμε στα ερείπια των οικοδομημάτων του, σε καθένα από τα οποία υπάρχουν 

κατατοπιστικές επιγραφές με πληροφορίες. 

Μετά την περιήγησή μας, κατά τη 13.00,  θα επιστρέψουμε στο Ναύπλιο, όπου θα 

επισκεφτούμε το Παλαμήδι. 999 σκαλοπάτια μάς οδηγούν στο Κάστρο του Παλαμηδιού 

(τα οποία δεν είναι απαραίτητο να τα ανεβούμε, αφού το λεωφορείο φτάνει μέχρι την 

είσοδο) που ορθώνει τον επιβλητικό του όγκο 216 μέτρα πάνω από την πόλη. Βαθιά 

σημαδεμένο ιστορικά, τόπος καταδίκης σε θάνατο του οπλαρχηγού Θεόδωρου 

Κολοκοτρώνη σε ένα από τα σκοτεινά κελιά του, μοιάζει σαν να προστατεύει ακόμα και 

σήμερα την πόλη με τους προμαχώνες του βαπτισμένους με ονόματα αρχαίων 

πολεμάρχων (Θεμιστοκλής, Αχιλλέας, Φωκίων, Λεωνίδας, Επαμεινώνδας, Μιλτιάδης). Την 

καλύτερη θέα σε όλη τη θάλασσα του Αργολικού και τη μυκηναϊκή πεδιάδα χαρίζει το 

ιστορικό εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, χτισμένο στην κορυφή του φρουρίου από τους 

Ενετούς κατακτητές.   

Το υπόλοιπο της ημέρας στη διάθεσή μας για φαγητό, ξεκούραση και βόλτα στα αξιοθέατα 

του Ναυπλίου.  

Σας προτείνουμε  να ανεβείτε στην Ακροναυπλία, την ιστορική Ακρόπολη του 

Αργολικού. Η ακρόπολη του Ναυπλίου, που οι Οθωμανοί ονόμαζαν Ιτς-Καλέ, 

χτίστηκε από τους Ενετούς και ύστερα πέρασε στα χέρια των Βυζαντινών και των 

Τούρκων. Αποτελείται από τρία επίπεδα, που το καθένα ήταν και ένα ξεχωριστό 

κάστρο, με τείχη χτισμένα σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους. Από το  βράχο της 

Ακροναυπλίας θα απολαύσετε τη μοναδική θέα προς το Μπούρτζι και την παραλία 

της Αρβανιτιάς.  

Στη συνέχεια μπορείτε να κάνετε το  γύρο της Αρβανιτιάς, να περπατήσετε στον  

περιφερειακό πεζόδρομο με θέα στον Αργολικό κόλπο. Ξεκινά στο τέλος της 

προκυμαίας και καταλήγει μετά από ένα  χιλιόμετρο περίπου στην πλατεία της 

Αρβανιτιάς. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής θα βρίσκεστε διαρκώς κάτω από τα 

βράχια της Ακροναυπλίας και στον δρόμο σας θα ανακαλύψετε το εκκλησάκι της 

Παναγίας της Σπηλιάς, τη Santa Maria Grotta των Ενετών.   

Και φυσικά να επισκεφτείτε το εντυπωσιακό Μπούρτζι, τον επιβλητικό 

θαλασσόπυργο.  Από μακριά θυμίζει ένα κομψό πέτρινο γλυπτό. Όταν διανύσετε 

με το βαρκάκι τα λίγα μέτρα που χωρίζουν το νησάκι των Αγίων Θεοδώρων από 

την ακτή και φτάσετε κάτω από το ενετικό κάστρο του,  η εντύπωση αλλάζει. Το 



κάστρο, που κτίστηκε το 1473 και έχει σχήμα ακανόνιστου εξάγωνου, αποτελεί ένα 

από τα σπουδαιότερα αξιοθέατα του Ναυπλίου και δεν έχει μόνο ειρηνικές 

μνήμες. Υπήρξε κατοικία των δήμιων του Παλαμηδίου, τόπος διαμονής δυο 

κυβερνήσεων το 1824 και το 1827, αλλά και ξενοδοχείο πολυτελείας. Σήμερα 

φιλοξενεί πολιτιστικές εκδηλώσεις που διώχνουν μακριά... τα φαντάσματα του 

χθες.  

Σας προτείνουμε επίσης  το γύρο της πόλης με τα γραφικά τρενάκια, φαγητό και καφέ 
στην Πλατεία Συντάγματος και ποτό και «ρομαντζάδα» στο λιμάνι με θέα το κατάφωτο 
Μπούρτζι. Διανυκτέρευση. 

3η Μέρα 

Αναχώρηση κατά τις 10.00 από το Ναύπλιο με προορισμό τις Μυκήνες, όπου θα 
φτάσουμε κατά τις 10.30. Ο αρχαιολογικός χώρος των Μυκηνών μπορεί να χαρακτηρισθεί 
ένα από τα πλέον σημαντικά ιστορικά μνημεία του ελληνικού πολιτισμού, 
συγκεντρώνοντας πλήθος τουριστών από κάθε γωνιά της γης. Οι  Μυκήνες είναι  αρχαία 
πόλη του νομού Αργολίδας και βασίλειο του μυθικού Αγαμέμνονα, το οποίο υπήρξε το 
σημαντικότερο και πλουσιότερο ανακτορικό κέντρο της Ύστερης Εποχής του Χαλκού (1350 
π.Χ. -1200 π.Χ.) στην Ελλάδα. 
Η μυθολογία εμφανίζει τον Περσέα, γιό του Δία και της Δανάης, κόρης του βασιλιά του 
Άργους, ως ιδρυτή των Μυκηνών.  Σχετικά με την ονομασία της πόλης, έχουν καταγραφεί 
δύο θεωρίες. Η πρώτη, παρουσιάζει τον Περσέα να ονόμασε τη νέα πόλη Μυκήνες, επειδή 
εκεί έπεσε ο μύκης του ξίφους του και η δεύτερη συσχετίζει την ονομασία με την 
ανακάλυψη μίας πηγής με άφθονο νερό κάτω από τη ρίζα ενός μύκητος (μανιταριού). 
Επίσης ο χώρος προστατεύεται από την UNESCO και, ως μνημείο οικουμενικής 
πολιτισμικής κληρονομίας, προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες  ανθρώπους από όλο τον 
κόσμο. 

Θα έχουμε δύο ώρες στη διάθεσή μας να επισκεφτούμε τον αρχαιολογικό χώρο. Κατά τις 
14.10 θα σταματήσουμε στο Ρίο για φαγητό για περίπου μιάμιση ώρα. Επόμενος 
προορισμός η Άρτα με το διάσημο γεφύρι, όπου θα φτάσουμε κατά τις 17.00. Χτισμένη 
στις παρυφές του λόφου της Περάνθης, στις όχθες του ποταμού Άραχθου (από τον οποίο 
αρδευόταν η αρχαία Αμβρακία), η Άρτα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το διάσημο 
γεφύρι της. Ο θρύλος θέλει εντοιχισμένη στα θεμέλιά του τη γυναίκα του πρωτομάστορα, 
προκειμένου αυτό να στεριώσει. Στο γεφύρι θα κάνουμε μια στάση για μιάμιση ώρα 
περίπου, όπου θα μπορέσουμε να απολαύσουμε τον καφέ μας και να επισκεφτούμε το 
λαογραφικό μουσείο που βρίσκεται στο χώρο.   

Αναχώρηση από Άρτα στις 18.30 για Ηγουμενίτσα, όπου και θα αναχωρήσουμε με το 
πλοίο των 20.30 για Κέρκυρα. 

 

Τιμή συμμετοχής: 150 € ο ενήλικας σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο 



Περιλαμβάνονται: Λεωφορείο, εισιτήρια πλοίου Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα, δυο 

διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3*, Φ.Π.Α., ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

Δεν περιλαμβάνονται: Φαγητά, ποτά, είσοδοι σε αρχαιολογικούς χώρους, προτάσεις, 

προσωπικά έξοδα και ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ: Δήλωση συμμετοχής και πληρωμή το αργότερο έως 10/10/2022.  

 

Κάντε κράτηση στα παρακάτω τηλέφωνα: 

26610 43464 / 26395 

6986 034878 whatsapp 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΣΟΧΗΣ: 

Οι όροι συμμετοχής γίνονται γνωστοί και αποδεκτοί από όλους τους συμμετέχοντες της εκδρομής. 

1. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ, ΠΕΡΑΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΠΙΚΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ. 

2. Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΠ, ΚΑΘΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΥΠΕΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, 

ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΑΡΑΛΕΙΦΘΕΙ ΤΟ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ, ΕΚΤΟΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΕΥΣΗ ΤΗΣ 

ΕΚΔΡΟΜΗΣ.  

3. ΟΙ ΕΚΔΡΟΜΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΕ ΤΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ. ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΩΣ 

ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΙ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ‘Η ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΓΚΡΟΥΠ.  

4. Ο ΕΚΔΡΟΜΕΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ, ΓΕΥΜΑΤΑ ΚΛΠ, ΑΡΚΕΙ Ο ΣΥΝΟΔΟΣ 

ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ ΕΓΚΑΙΡΩΣ.  

5. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Ή ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ, ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΕΚΔΡΟΜΕΑ. ΚΑΘΕ 

ΕΚΔΡΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΜΙΑ ΑΠΟΣΚΕΥΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 25 ΚΙΛΑ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΙΑ 

ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΧΕΙΡΑΠΟΣΚΕΥΗ. ΕΙΔΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΛΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ.  

6. ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΑΞΙΔΙ, ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΕΝ 

ΕΥΝΟΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ. ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ 

ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΕΚΔΡΟΜΕΑ. 

7. Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ 3 ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ 

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ 15 ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ Ο ΕΚΔΡΟΜΕΑΣ ΕΠΙΝΑΡΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ 

ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ: ΜΕΧΡΙ 10 ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 25%, ΜΕΧΡΙ 5 ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 50% ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 3 ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 75% ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΜΕΡΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ, ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ‘Η ΑΚΥΡΩΣΗ. 
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