
4-ήμερη εκδρομή στο Ναύπλιο

24-27 Μαρτίου 2023

160€ / άτομο σε δίκλινο δωμάτιο
220€ / άτομο σε μονόκλινο δωμάτιο

1η ημέρα: Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα-Ναύπλιο

Τιμή κατά άτομο:

Περιλαμβάνονται:

Δεν Περιλαβάνονται:

 Εισιτήρια με το πλοίο Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα
 Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν του γραφείου μας
 3 διανυκτερεύσεις στο Ναύπλιο στο ξενοδοχείο Έλενα με πρωινό 
Ασφάλεια αστικής ευθύνης για άτομα έως 75 ετών
 Φ.Π.Α, τέλη διανυκτέρευσής, φόροι & διόδια

 Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
 Ποτά, έξοδα διασκέδασης

Η σειρά των εκδρομών-περιηγήσεων μπορεί να αλλάξει χωρίς να παραληφθεί κάτι από το πρόγραμμα.

Καλό σας ταξίδι!

2η ημέρα: Ναύπλιο-Τρίπολη-Αγία Θεοδώρα Βάστα  

Συνάντηση το πρωί στο λιμάνι της Κέρκυρας (07:00) και επιβίβαση στο πλοίο για Ηγουμενίτσα (7:30).Από
εκεί και αναχώρηση με προορισμό μας το Ναύπλιο με ενδιάμεσες στάσεις. Το απόγευμα τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας. Ελεύθερος χρόνος για γνωριμία με το ιστορικό Ναύπλιο και την αξεπέραστη ομορφιά του.
Διανυκτέρευση.
 

3η ημέρα: Κρουαζιέρα Σπέτσες & Ύδρα  
 Μετά το πρωινό μας και για όσους το επιθυμούν θα απολαύσουμε ημερήσια κρουαζιέρα στα νησιά Ύδρα &

Σπέτσες, από τα πιο γραφικά νησιά του Αργοσαρωνικού. Αναχωρούμε για το λιμανάκι της Κόστα για να
πάρουμε το καραβάκι για τις Σπέτσες (10 λεπτά). Επίσκεψη στο ιστορικό μουσείο της Μπουμπουλίνας
(προαιρετικό),περιήγηση στο κέντρο του νησιού με άμαξες ή ακόμα και με τα πόδια για όσους θέλουν να
εξερευνήσουν τον παραδοσιακό οικισμό των Σπετσών. Επιστροφή στο λιμάνι της Κόστα όπου θα
επιβιβαστούμε στο λεωφορείο μας για να πάμε στο επόμενο λιμάνι το Μετόχι. Από εκεί σε περίπου 20 λεπτά
θα βρισκόμαστε στο φανταστικό νησί της Ύδρας, Όπου εκεί θα γευματίσουμε και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο
για γνωριμία με το μοναδικό αυτό γραφικό και χωρίς οχήματα γαλήνιο νησί. Αργότερα θα αναχωρήσουμε για το
ξενοδοχείο μας στο Ναύπλιο. Διανυκτέρευση.

Τρίπολη- Αγία Θεοδώρα Βάστα - Κρουαζιέρα Σπέτσες & Ύδρα -
Παλαμήδι-Επίδαυρος 

 

Πρωινό και μία όμορφη εκδρομή ξεκινά. Αναχωρούμε για την ξακουστή Τρίπολη, όπου εκεί θα
παρακολουθήσουμε την μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου. Μετά τη λήξη της παρέλασης θα
συνεχίσουμε την εκδρομή μας με μία επίσκεψη στην Αγία Θεοδώρα, που βρίσκεται στο γραφικό χωριό
Βάστα Αρκαδίας. Εκεί θα δούμε το μοναδικό θαύμα της φύσης με 17 δέντρα πάνω στην σκεπή της εκκλησίας
το οποίο χει μπει στο βιβλίο Γκίνες ως «θαυμαστό ναΐδριο». Το μεσημέρι θα γευματίσουμε σε παραδοσιακό
εστιατόριο της περιοχής. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

Μετά το πρωινό μας, αναχωρούμε για το Παλαμήδι. Επίσκεψη στο επιβλητικό Παλαμήδι, το φημισμένο κάστρο που
στεφανώνει την πόλη του Ναυπλίου χτισμένο σε υψόμετρο 216 μέτρων με τα πολλά σκαλοπάτια και με θέα την
Αργολική πεδιάδα και τον Αργολικό κόλπο, όπου μεταξύ των άλλων θα δούμε και το σημείο όπου φυλακίστηκε ο
στρατηγός Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Συνεχίζουμε την εκδρομή μας με την επόμενη επίσκεψη στον αρχαιολογικό
χώρο της Επιδαύρου .Εκεί θα δούμε τον χώρο του θεάτρου που είναι γνωστό για την τέλεια ακουστική του αλλά και
για την περίφημη ιστορία του που συνδέεται με τη γιορτή του Διονύσου στην αρχαιότητα, το μουσείο Επιδαύρου και
το ναό του Ασκληπιού. Ξεκινάμε το ταξίδι της επιστροφής για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας με ενδιάμεσες στάσεις για
καφέ και φαγητό.

4η ημέρα: Ναύπλιο-Παλαμήδι-Επίδαυρος  
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%BF%CF%8D_(%CE%95%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%BF%CF%8D_(%CE%95%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82)

