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1η Ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΓΑΛΑΞΙΔΙ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ - ΠΑΤΡΑ
Αναχώρηση από τα γραφεία μας νωρίς το πρωί. Η πρώτη μας μεγάλη στάση θα πραγματοποιηθεί στο Γαλαξίδι, μία από τις 
γραφικότερες πόλεις της χώρας μας, όπου θα έχουμε χρόνο για γεύμα. Ο κεντρικός δρόμος οδηγεί στην πλατεία Ν. Μάμμα και στη 
συνέχεια κατηφορίζει στο κυρίως λιμάνι. Το Γαλαξίδι έχει δύο δύο φυσικά λιμάνια, την Αγορά και το Χηρόλακα. Καϊκια “δένουν” στο 
μώλο όλο τον χρόνο και δεκάδες μικρά ιστιοφόρα αγκυροβολούν στην περιοχή τα καλοκαίρια. Στενά σοκάκια ανηφορίζουν από το 
λιμάνι στο εσωτερικό της πόλης και βγάζουν σε καντούνια με φροντισμένα σπίτια, διατηρητέα αρχοντικά και εντυπωσιακά 
καπετανόσπιτα με περίτεχνες βοτσαλωτές αυλές. Αναχωρούμε κατευθυνόμενοι προς την πόλη της Ναύπακτου. Είναι από τις λίγες 
πόλεις της Ελλάδας που επέζησε 30 αιώνες μέσα από μια πολυτάραχη ιστορία, η οποία αποτυπώνεται στα διάσπαρτα μνημεία της. 
Χτισμένη στους πρόποδες της Πίνδου απολαμβάνει την αγκαλιά του Κάστρου της που τα τείχη του κατηφορίζουν μέχρι τον Κορινθιακό 
κόλπο. Το Ενετικό λιμάνι της Ναυπάκτου είναι από τα πιο όμορφα και γραφικά λιμάνια της χώρας, ίσως το σημαντικότερο αξιοθέατο της 
Ναυπάκτου. Ξεκινώντας από το λιμάνι και περνώντας μέσα από συνοικίες με λουλουδιασμένες αυλές και πλακόστρωτα καλντερίμια 
ανηφορίστε για το Κάστρο. Είναι ένα από τα πλέον καλοδιατηρημένα παραδείγματα φρουριακής αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα και από 
τα ωραιότερα της Ευρώπης. Στη διαδρομή θα συναντήσετε τον Πύργο του Μπότσαρη, ένα εντυπωσιακό κτήριο του 15ου αιώνα που 
λειτουργεί ως μουσείο και το Ρολόι της πόλης του 1914. Η θέα από την κορυφή του λόφου προς τη θάλασσα όπου υψώνεται εντυπωσιακή 
η Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου, είναι μοναδικήΤο απόγευμα θα αναχωρήσουμε για τον τελικό μας προορισμό τη Πάτρα διασχίζοντας την 
εντυπωσιακή γέφυρα που ενώνει το Αντίρριο με το Ρίο. Αργά το απόγευμα άφιξη στο ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση και διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΠΑΤΡΑ, ΚΑΣΤΡΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΕΘΩΝΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την περιήγηση μας στην πόλη όπου η διασκέδαση, η ιστορία και ο πολιτισμός δημιουργούν έναν 
υπέροχο προορισμό. Θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από την οδό Αγίου Νικολάου, τον πιο φημισμένο δρόμο της Πάτρας, που 
ξεκινά από την Άνω Πόλη και καταλήγει στην προβλήτα του Αγίου Νικολάου. Τα 192 σκαλιά της οδού αποτελούν << σύνορο>> του 
σύγχρονου κέντρου με την παλιά πόλη, η οποία είναι χτισμένη περιμετρικά του Κάστρου. Θα περιδιαβούμε σοκάκια με τα εντυπωσιακά 
νεοκλασικά και τις παλιές αρχοντικές εξοχικές βίλες με τις χρωματιστές προσόψεις. Σημαντικά αξιοθέατα της πόλης είναι επίσης ο 
ναός του  Αγίου Ανδρέα στην ομώνυμη παραλιακή οδό, ένα πραγματικό αρχιτεκτονικό κομψοτέχνημα με μοναδικές αγιογραφίες. Ο 
κεντρικός τρούλος του ύψους 46 μ. διακρίνεται ακόμα και από το λιμάνι! Η Πάτρα φημίζεται επίσης και για τις πλατείες της που 
σφύζουν από ζωή καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας. Συνεχίζουμε κατευθυνόμενοι προς την καστροπολιτεία της  Μεθώνης. Η πόλη με το 
Βενετσιάνικο κάστρο, από τα πιο καλοδιατηρημένα όλης της Μεσογείου. Είναι χτισμένο σε έναν βράχο, που εισχωρεί στην θάλασσα και 
χωρίζεται από την ξηρά με μία τεχνητή τάφρο. Για να μπεις στο κάστρο η διαδρομή είναι υπέροχη καθώς θα πρέπει να περπατήσεις 
πάνω στην εντυπωσιακή πέτρινη γέφυρα με τα 14 τόξα. Τα αξιοθέατα που σώζονται μέχρι σήμερα είναι ο Ναός της Μεταμόρφωσης του 
Σωτήρος, τα τουρκικά λουτρά που χρονολογούνται στον 19ο αιώνα, η οικία του Ιμπραήμ και το Μπούρτζι που κτίστηκε το 1500 από τους 
Τούρκους. Σε πολλά σημεία συναντάει κανείς εμβλήματα βενετσιάνικης προέλευσης. Σήμερα, το κάστρο της Μεθώνης μένει έρημο και 
απομονωμένο. Οι κάτοικοι της περιοχής ισχυρίζονται πως κάθε φορά που οι άνεμοι του χειμώνα ξεκινούν, μπορεί να ακούσει κανείς τις 
φωνές εκείνων που χάθηκαν στο Μπούρτζι. Έπειτα αναχωρούμε για την πόλη όπου θα διανυκτερεύσουμε τις επόμενες δύο ημέρες την 
Καλαμάτα. Αργά το απόγευμα άφιξη στο ξενοδοχείο όπου θα έχουμε χρόνο για τακτοποίηση και ξεκούραση.

3η Ημέρα: γυθειο, σπηλαιο διρου, αρεοπολη, καρδαμυλη
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε κατευθυνόμενοι προς το γραφικό και παραθαλάσσιο Γύθειο με τα πανέμορφα νεοκλασικά και 
το νησιωτικό χρώμα. Αρχαίο και σημερινό επίνειο της Σπάρτης, στο μυχό του Λακωνικού κόλπου με σπίτια που σκαρφαλώνουν 
αμφιθεατρικά στην πλαγιά του βουνού "Ακούμαρο". Ακόμα θα δούμε τον επιβλητικό φάρο, τον πύργο Τζαννετάκη και το κατάφυτο 
νησάκι Κρανάη (εδώ κατέφυγαν ο Πάρις και η Ωραία Ελένη, σύμφωνα με τη μυθολογία, πριν αναχωρήσουν για την Τροία). Έπειτα 
αναχώρηση για τα Σπήλαια Διρού, ένα από τα ωραιότερα σπήλαια που η φύση με ασύγκριτη τέχνη και υπομονή σμίλεψε, δημιουργώντας 
ένα μοναδικό σκηνικό με κατάλευκους σταλακτίτες και σταλαγμίτες να κατακλύζουν  το εσωτερικό του. Ακολουθώντας μια πανέμορφη 
παραλιακή διαδρομή ανατολικά του Μεσσηνιακού κόλπου, φτάνουμε στην Αρεόπολη. Διατηρητέος οικισμός με την «ιδιαίτερη γοητεία» 
του μανιάτικου τοπίου, με μια μοναδική αρχιτεκτονική, με σπιτάκια που μοιάζουν με μικρά φρούρια. Στην πόλη που πήρε το όνομά της 
από τον θεό του πολέμου (Άρεως πόλη) ή σύμφωνα με άλλες πηγές, στους δυνατούς αέρηδες που πλήττουν την περιοχή. Συνεχίζουμε 
για το χωριό Καρδαμύλη, έναν από τους καλύτερα διατηρημένους παραδοσιακούς οικισμούς της Μεσσηνιακής Μάνης. 

6
ΗΜΕΡΕΣ

Γύρος Πελοποννήσου
ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
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Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

12/04

Galaxy Hotel 3* / Πάτρα

∆ιατροφή

Πρωϊνό
+

Εορταστική
Ηµιδιατροφή

Ακτή Ταϋγετος 4* / Καλαµάτα

Asteria Hotel 4* / Τολό

369€ 259€ 495€

Τιµή σε
δίκλινο

Τιµή σε
µονόκλινο

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
6 Ηµέρες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

STORY PLACE

Η καστροπολιτεία της Μεθώνης είναι
από τους πλέον διάσηµους, ροµαντικούς 
προορισµούς της Ελλάδας και φυσικά το 
καταλληλότερο σηµείο ως story place!

Ένα γραφικό παραθαλάσσιο χωριό με μεγάλη ποικιλία τοπίων, που προσελκύει πλήθος επισκεπτών. Θα θαυμάσουμε καταπράσινες 
πλαγιές, υπέροχες παραλίες, περιποιημένα πέτρινα αρχοντικά παραδοσιακής μανιάτικης αρχιτεκτονικής, λιθόστρωτα δρομάκια, 
κατάφυτους κήπους και το πανέμορφο γραφικό λιμανάκι του χωριού. Η πρώτη αναφορά που έχουμε για την Καρδαμύλη γίνεται από τον 
Όμηρο, ο οποίος την αναφέρει σαν μία από τις επτά πόλεις που πρόσφερε ο Αγαμέμνονας στον Αχιλλέα για να επιστρέψει στη μάχη για 
την πολιορκία της Τροίας. Βόρεια της Καρδαμύλης βρίσκεται ο οικισμός Πετροβούνι. Στο χωριό υπάρχουν δυο μοναστήρια πολύ παλιά 
με τεράστια ιστορία. Το μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής, που ανήκει στον Πανάγιο Τάφο, στο οποίο υπάρχει μια θαυματουργή κατά την 
παράδοση εικόνα. Το δεύτερο μοναστήρι είναι χτισμένο γύρω στο 14ο αιώνα και είναι γνωστό στην περιοχή με το όνομα "Καράβελι" 
επειδή με βάση την παράδοση με το λάδι που μαζευόταν από την περιουσία του μπορούσε να γεμίσει ένα καράβι λάδι. Επιστροφή στη 
Καλαμάτα για ξεκούραση και διανυκτέρευση. 

4η Ημέρα: ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΝΑΥΠΛΙΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για περιήγηση στην πανέμορφη πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας μετά την απελευθέρωση, το 
Ναύπλιο. Θα επισκεφθούμε την εκκλησία του Αγ. Σπυρίδωνα μπροστά στην οποία δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας, το σπίτι 
του, το μνημείο των Βαυαρών, του Κολοκοτρώνη και των Γάλλων φιλελλήνων. Από εκεί αναχωρούμε για το Παλαμήδι, το 
επιβλητικό φρούριο που υψώνεται 216 μέτρα πάνω από την πόλη του Ναυπλίου, και το οποίο μπορεί κανείς να επισκεφθεί 
ανεβαίνοντας με αυτοκίνητο από την ανατολική πλευρά. Οι πιο τολμηροί και ρομαντικοί φθάνουν στην κορυφή από τα 999 
σκαλιά. Κατασκευάστηκε την περίοδο 1687-1715 από τους Βενετούς, αφού κατέλαβαν το λόφο στον οποίο βρίσκεται, ύστερα 
από σφοδρή μάχη με τους Οθωμανούς, κατά τον Βενετό-τουρκικό Πόλεμο. Ο σκοπός ήταν να αποτελέσει το κύριο αμυντικό 
στήριγμα του Ναυπλίου, που ήταν η πρωτεύουσα της Πελοποννήσου. Τότε, θεωρήθηκε μνημείο οχυρωματικής τεχνικής και 
αποτελείται από 8 προμαχώνες, τριγυρισμένους με τείχη. Παρόλο που θεωρήθηκε απόρθητο, κυριεύθηκε σχετικά εύκολα από 
τους Τούρκους το 1715 στον τελευταίο Βενετό-τουρκικό Πόλεμο. Ένας από τους προμαχώνες του φρουρίου, ο 
επονομαζόμενος «Μιλτιάδης» που χρησιμοποιήθηκε ως φυλακή του ήρωα της Επανάστασης Θ. Κολοκοτρώνη πήρε το όνομα 
Αρβανιτιά. Στο φρούριο υπάρχει και το ιστορικό εκκλησάκι του Αποστόλου Ανδρέα, χτισμένο από την εποχή των Ενετών. 
Μπορείτε στη συνέχεια με βαρκάκι από το λιμάνι του Ναυπλίου να κάνετε εξ’ ιδίων μια βόλτα στο Μπούρτζι, (νησί – φρούριο 
στα τουρκο-αραβικά), ένα αναπόσπαστο μέρος της ευρύτερης οχύρωσης της πόλης για πολλούς αιώνες, ή εναλλακτικά 
μπορείτε να κάνετε μια βόλτα γύρω από την Ακροναυπλία (γνωστή και με την τούρκικη ονομασία της, Ιτς Καλέ = εσωτερικό 
κάστρο). Μεταφορά στο Τολό, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση.

5η Ημέρα: ΝΑΥΠΛΙΟ - ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ
Θα πάρουμε το πρωινό μας και ξεκινάμε για το Πόρτο Χέλι, όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στη διάθεση μας. Προαιρετική 
εκδρομή για τα δύο πανέμορφα νησιά του Σαρωνικού. Πρώτος μας σταθμός η κοσμοπολίτικη Ύδρα, το νησί με την τεράστια 
ναυτική παράδοση και με την άριστα διατηρημένη αρχιτεκτονική του. Θα επισκεφθούμε τα αρχοντικά του Τομπάζη, 
Κουντουριώτη, Μιαούλη και την μητρόπολη (17ος αι.) με το μαρμάρινο καμπαναριό. Ελεύθερος χρόνος για να γυρίσουμε στα 
στενά δρομάκια της χώρας. Επόμενος σταθμός μας μία άλλη σημαντική ναυτική δύναμη κατά την διάρκεια του πολέμου της 
ανεξαρτησίας του 1821, οι Σπέτσες. Θα επισκεφθούμε το σπίτι - μουσείο της Μπουμπουλίνας, του πρώτου κυβερνήτη του 
νησιού Χατζηγιάννη Μέξη και τον μεταβυζαντινό ναό του Αγ. Νικολάου. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε, αν θέλετε, τον 
γύρο του όμορφου νησιού με μια ζωγραφιστή άμαξα. Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας.

6η Ημέρα: ΝΑΥΠΛΙΟ - ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και ξεκινάμε για τον δρόμο της επιστροφής. . Η πρώτη μας μεγάλη στάση θα πραγματοποιηθεί 
στον πανέμορφο Ισθμό της Κορίνθου για φωτογραφίες. Η Διώρυγα της Κορίνθου υπήρξε ένα κατασκευαστικό όνειρο - 
πρόκληση που κράτησε 2.300 χρόνια. Σήμερα, η Διώρυγα της Κορίνθου αποτελεί διεθνή κόμβο θαλάσσιων συγκοινωνιών και 
εξυπηρετεί περί τα 12.000 πλοία ετησίως, όλων των εθνικοτήτων. Συνέχεια για την επιστροφή στην πόλη μας μετά τις 
απαιτούμενες στάσεις. Άφιξη το βράδυ στη Θεσσαλονίκη με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Περιλαµβάνονται: ∆ιαµονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας | ∆ιατροφή σύµφωνα
µε τον τιµοκατάλογο  | Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα | Ασφάλιση 
∆εν περιλαµβάνονται: Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα
και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόµενο
Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

Η εορταστική ηµιδιατροφή παρέχεται
στο ξενοδοχείο Asteria 4* και περιλαµβάνει:

Εορταστικό δείπνο µετά την Ανάσταση
και εορταστικό γεύµα την Κυριακή του Πάσχα
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