
    
 

ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΚΗ & ΠΡΟΚΤΝΗΜΑΣΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ  

9 – 16 ΑΤΓΟΤΣΟΤ (8 ΗΜΕΡΕ – 7 ΝΤΦΣΕ) 

ΓΤΡΟ ΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ – ΚΕΥΑΛΟΝΙΑ  
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η
 Ημέρα 9/8: Λάρνακα – Αθήνα – Τρίπολη 

Σπγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Λάξλαθαο γηα ηελ πηήζε καο γηα ηελ Αζήλα. Άθημε, επηβίβαζε ζην ιεσθνξείν θαη 
αλαρώξεζε κε πξώην ζηαζκό ηνλ Ηζζκό ηεο Κνξίλζνπ. Σπλερίδνπκε γηα ηελ πξσηεύνπζα ηνπ λνκνύ Αξθαδίαο. ηελ 
Τξίπνιε, πξσηεύνπζα ηνπ νκώλπκνπ λνκνύ. Άθημε ζην μελνδνρείν ηαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα, μεθνύξαζε. 
Διεύζεξνο ρξόλνο γηα πεξηήγεζε  ζηελ πόιε. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

2
η
 Ημέρα 10/8 : Λιμποβίηζι – Σηεμνίηζα – Γημηηζάνα – Βσηίνα 

Μεηά ην  πξόγεπκα αλαρώξεζε γηα ζην Ληκπνβίηζη όπνπ ζα δνύκε ην αλαζηεισκέλν ζπίηη ησλ Κνινθνηξσλαίσλ 
πνπ ιεηηνπξγεί σο Μνπζείν θαη ηελ Μνλή Παλαγίαο Αξθνπδνξέκαηνο. Τελ εηθόλα ηεο Παλαγίαο πξνζθύλεζε εδώ ν 
Θ. Κνινθνηξώλεο, δεηώληαο ηελ  βνήζεηα ηεο γηα αίζηα έθβαζε ηεο Δπαλάζηαζεο γηα Απειεπζέξσζε. Σπλερίδνπκε 
γηα ηε Σηεκλίηζα κε ηα θεκηζκέλα κπγδαιάηα ηεο, ηα επηβιεηηθά ππξγόζπηηα κε ηνμσηά ππέξζπξα θαη ηα πέηξηλα 
θαιληεξίκηα. Ζ ζρνιή αξγπξνρξπζνρνΐαο, πνπ ζηεγάδεηαη ζ’ έλα επηβιεηηθό πέηξηλν θηίξην, ζπλερίδεη ηελ 
παξαδνζηαθή ηέρλε. Μπνξείηε λα αγνξάζεηε ρεηξνπνίεηα θνζκήκαηα αιιά θαη αληίγξαθα ζπάλησλ λνκηζκάησλ. Ζ 
Γεκεηζάλα δελ είλαη καθξπά. Θα δνύκε ην παηξηθό ζπίηη ηνπ παιαηώλ Παηξώλ Γεξκαλνύ, ην ζπίηη ηνπ παηξηάξρε 
Γξεγνξίνπ ηνπ Δ’ (ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζαλ εθθιεζηαζηηθό κνπζείν), ηε Σρνιή Γεκεηζάλαο πνπ ράξηζε ζηνλ Αγώλα 
ρηιηάδεο βηβιία γηα ηελ θαηαζθεπή θπζηγγίσλ (όπσο καξηπξεί ζηα απνκλεκνλεύκαηά ηνπ ν Κνινθνηξώλεο), ην 
Μνπζείν Υδξνθίλεζεο θαη ηνπο κπαξνπηόκπινπο πνπ ιεηηνπξγνύζαλ ζηηο πεγέο ηνπ Ατ-Γηάλλε. Καηαιήγνπκε ζηε 
Βπηίλα, ην «πεηξάδη» ηνπ όξνπο Μαηλάινπ, Καηαπξάζηλε θαη γξαθηθή είλαη παζίγλσζηνο νξεηλόο ηόπνο δηαθνπώλ, 
εδώ θαη πνιιά ρξόληα θξαηά ηα πξσηεία ζηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε ηεο Αξθαδίαο. Σηνλ απειεπζεξσηηθό αγώλα ηνπ 
1821 ππήξμε θέληξν αλεθνδηαζκνύ, κε απνηέιεζκα λα παίμεη θαζνξηζηηθό ξόιν ζηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ κε 
ζπλέπεηα λα ππξπνιεζεί επηά θνξέο από ηνλ Ηκπξαήκ. Δπηζηξνθή ην απόγεπκα ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

3η μέρα 11/8: Σπάρηη – Μσζηράς – Γύθειο – Αρεόπολη – Γσρός                                               
Πξόγεπκα θαη μεθηλνύκε πξνο λόηηα κε πξώην ζηαζκό ηελ Σπάξηε. Βόιηα ζηελ ηεξάζηα πιαηεία κε ην κλεκείν ηνπ 
βαζηιηά Λεσλίδα. Σπλερίδνπκε κε πεξηήγεζε ζηελ επηβιεηηθή θαζηξνπνιηηεία ηνπ Μπζηξά ρηηζκέλε ζηηο πιαγηέο 
ηνπ Ταπγέηνπ όπνπ δεζπόδεη ην παιάηη ηνπ Μαξκαξσκέλνπ Βαζηιηά θαη βπδαληηλνί λανί. Σε έλαλ απν απηνύο 
εθθιεζηάζζεθε ν Κσλζηαληίλνο Παιαηνιόγν οην 1449 πξνηνύ μεθηλήζεη ην κνηξαίν ηαμίδη ηνπ ζηελ 
Κσλζηαληηλνύπνιε ε νπνία ηέζζεξα ρξόληα αξγόηεξα εάισ απν ηνπο Τνύξθνπο.   Πξνρσξώληαο πξόο ηελ Μάλε 
θζάλνπκε  ζηελ Αξεόπνιε όπνπ ζα επηζθεθζνύκε κε κηθξέο βάξθεο ην κνλαδηθό ιεκλαίν Σπήιαην ηνπ Γηξνύ 
κήθνπο 3100 κέηξσλ, κε παλέκνξθνπο  ζηαιαθηίθηεο θαη ζηαιαθκίηεο. Σπλερίδνπκε γηα ην γξαθηθό παξαζαιάζζην 
Γύζεην γηα ραιάξσζε. Δπηζηξνθή ζηελ Τξίπνιε. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

4η μέρα 12/8: Ναύπλιο – Παναγία Μαλεβής – Άγιος Πέηρος  
Πξόγεπκα θαη αλαρώξεζε γηα ην παλέκνξθν Ναύπιην, πξώηε πξσηεύνπζα ηεο ειεύζεξεο Διιάδαο. Πεξηήγεζε 
ζηα κεγαιoπξεπή αμηνζέαηα, όπσο ην θξνύξην ηνπ Παιακεδίνπ ηνπ 1687, ηε θπιαθή ηνπ Κνινθνηξώλε,  ην 
Βελεηζηάληθν  θξνύξην Μπνύξηδη πάλσ ζην λεζάθη ησλ Αγίσλ Θενδώξσλ, ηελ  Πιαηεία Σπληάγκαηνο, ηε Βνπιή, ηα 
γύξσ ηζηνξηθά θηήξηα  θαη ηνλ επηβιεηηθό Μεηξνπνιηηηθό λαό ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ηνπ 1500. Πξνρσξνύκε πξνο ην 
παξάιην Άζηξνο Κπλνπξίαο  θαη αλεθνξίδνληαο  ζηηο πιαγηέο ηνπ ειαηνζθέπαζηνπ Πάξλσλα θζάλνπκε ζηελ 
μαθνπζηή γπλαηθεία Μνλή Παλαγίαο ηεο Μαιεβήο ζηα 900 κέηξα, κε ηε ζαπκαηνπξγή εηθόλα ηεο πνπ αλαβιύδεη 
κύξν. Σπλερίδνπκε γηα ην παξαζεξηζηηθό ρσξηό Άγηνο Πέηξνο όπνπ δεζπόδνπλ  ε επηβιεηηθή κεηξνπνιηηηθή 
εθθιεζία ησλ Απνζηόισλ Πέηξνπ θαη Παύινπ θαη ν «Πύξγνο ηνπ Αγά» ηνπ 18νπ αηώλα, νρπξή θαηνηθία κε δύν 
νξόθνπο. Δπηζηξνθή ζηελ Τξίπνιε.  Γηαλπθηέξεπζε. 
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η
 Ημέρα 13/8: Κσπαριζζία – Λίμνη Καϊάθα – Ολσμπία – Πάηρα 

Πξόγεπκα θαη αθήλνπκε ηελ Τξίπνιε. Πξώηνο καο ζηαζκόο ε Κππαξηζζία κε ηα ζηελά πιαθόζηξσηα θαιληεξίκηα 
ηεο παιηάο πόιεο θαη ηα παξαδνζηαθά αξρνληηθά καο δίλνπλ κία γεύζε ησλ πόιεσλ ηνπ παξειζόληνο. Τν θάζηξν 
ηεο είλαη ην θόζκεκα ηεο θαη ιόγσ ηεο ζέζεο ηνπ πξνζθέξεη ζηνλ επηζθέπηε κία αλεπαλάιεπηε ζέα. Παιαηόηεξα 
ιεγόηαλ θαη Κάζηξν ησλ Γηγάλησλ, από ηηο πνιύ κεγάιεο πέηξεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ην θηίζηκν ηνπ. 
Σπλερίδνπκε ηε δηαδξνκή καο γηα ιίκλε Κατάθα κε ηε κνλαδηθή βιάζηεζε θαη ην παξαζαιάζζην δάζνο 
θνπθνπλαξηάο, γλσζηή από ηελ αξραηόηεηα γηα ηηο ηακαηηθέο πεγέο ηεο. Μέζα ζηε ιίκλε βξίζθεηαη ην λεζάθη ηεο 
Αγίαο Αηθαηεξίλεο, κε ην νκώλπκν εθθιεζάθη ην νπνίν ελώλεηαη κε γέθπξα κε ηελ απέλαληη αθηή. Δπόκελνο καο 
ζηαζκόο ε Αξραία Οιπκπία γλσζηή σο ηόπνο δηεμαγσγήο ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ ζηνπο θιαζηθνύο ρξόλνπο. 
Πεξηήγεζε ζηνλ αξραηνινγηθό ρώξν, ζα δνύκε ην Βνπιεπηήξην, ην Λεσλίδαίν, ηελ Παιαίζηξα θαη ην γπκλάζην, ηνλ 
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ρώξν πξνεηνηκαζίαο ησλ αζιεηώλ. Σπλερίδνπκε ηε δηαδξνκή καο γηα ηελ πξσηεύνπζα ηεο Πεινπνλλήζνπ, ηελ 
Πάηξα. Άθημε ζην μελνδνρείν ηαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα μεθνύξαζε. Αξγόηεξα ζα θάλνπκε  βόιηα ζηελ πόιε, ζηελ 
παιηά πόιε θαη ζα πξνζθπλήζνπκε ζην λαό ηνπ Αγίνπ Αλδξέα. Γηαλπθηέξεπζε. 
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 Ημέρα 14/8: Κεθαλονιά – Άγιος Γεράζιμος – Αργοζηόλι – Παναγία Φιδούζα  

Πξόγεπκα ζην μελνδνρείν θαη αλαρώξεζε γηα ηελ Κπιιήλε, επηβίβαζε ζην πινίν γηα ηελ Κεθαινληά. Φηάλνπκε ζην 
λεζί θαη θαηεπζπλόκαζηε ζηελ Ηεξά Μνλή Αγίνπ Γεξαζίκνπ. Πξνζθύλεκα ζην ζθήλσκα ηνπ Αγίνπ πξνζηάηε ηνπ 
λεζηνύ. Τν Αξγνζηόιη, ε πξσηεύνπζα ηεο Κεθαινληάο, δελ είλαη καθξηά. Θα πεξηεγεζνύκε ζην θεληξηθό 
ιηζόζηξσην κε ηα θαηαζηήκαηα, ζα δνύκε ην επίρξπζν μπιόγιππην ηέκπιν ηνπ Αγίνπ Σππξίδσλα, ηελ νηθία 
(αξρνληηθό) Κνζκεηάηνπα θαη ηε ραξαθηεξηζηηθή πέηξηλε γέθπξα ηνπ Γξαπάλνπ ή Γεβνζέηνπ, ε νπνία ελώλεη ηελ 
πόιε κε ηελ άιιε όρζε ηεο ιηκλνζάιαζζαο ηνπ Κνπηάβνπ. Διεύζεξνο ρξόλνο γηα θαγεηό. Τν απόγεπκα 
αλαρώξεζε γηα ηελ Ηεξά Μνλή ηεο Παλαγίαο ηεο Φηδνύζαο. Πιήζνο πηζηώλ ζπγθεληξώλεηαη θάζε ρξόλν ζηελ απιή 
ηεο Μνλήο γηα λα δνπλ ηα «θηδάθηα ηεο Παλαγίαο». Κάζε  ρξόλν από ηηο 6 έσο θαη ηηο 15 Απγνύζηνπ ηα κηθξά 
θηδάθηα εκθαλίδνληαη ζην θακπαλαξηό θαη ε εθθιεζηαζηηθή επηηξνπή ηα κεηαθέξεη ζην πξναύιην ηνπ Ηεξνύ Νανύ. 
Σύκθσλα κε ηελ παξάδνζε, ηα θηδάθηα θέξλνπλ θαιή ηύρε ζην λεζί θαη αλ δελ εκθαληζηνύλ, ν νησλόο είλαη θαθόο, 
όπσο έγηλε, γηα παξάδεηγκα, ηελ ρξνληά ησλ κεγάισλ ζεηζκώλ, κεξηθέο δεθαεηίεο πξηλ. Τν απόγεπκα αλαρώξεζε 
γηα ην ιηκάλη, επηβίβαζε ζην πινίν γηα ηελ Κπιιήλε θαη ηελ επηζηξνθή ζηελ Πάηξα.  
 

7
η
 Ημέρα 15/8: Άγιος Ανδρέας – Μέγα Σπήλαιο – Μονή Αγίας Λαύρας – Σπήλαιο Λιμνών – Καλάβρσηα 

Πξόγεπκα θαη εθθιεζηαζκόο ζηνλ Ηεξό λαό ηνπ Αγίνπ Αλδξέα. Έπεηηα αλαρώξεζε γηα ηα Καιάβξπηα, ηελ Αγία 
Λαύξα, ην Μέγα Σπήιαην θαη ην Σπήιαην ησλ Ληκλώλ. Πξώηνο καο ζηαζκόο ζηελ Ηεξά Μνλή Μέγα Σπειαίνπ 
ρηηζκέλε ζε έλα εληππσζηαθό ηνπίν ζηελ είζνδν κηαο θπζηθήο ζπειηάο κε ηελ ηεξή εηθόλα ηεο Παλαγίαο 
θηινηερλεκέλε από καζηίρα θαη θεξί, θηινηερλεκέλε από ηνλ Δπαγγειηζηή Λνπθά. Σπλερίδνπκε γηα πξνζθύλεκα 
ζηελ Ηεξά Μνλή Αγίαο Λαύξαο. Τν 1821 απνηέιεζε ην θέληξν ηεο Δζλεγεξζίαο θαηά ησλ Οζσκαλώλ κε ηελ ύςσζε 
ηνπ Λαβάξνπ, πνπ θπιάζζεηαη αθόκα εδώ θαη ηελ νξθσκνζία ησλ αγσληζηώλ από ηνλ Παιαηώλ Παηξώλ Γεξκαλό. 
Τν Σπήιαην ησλ Ληκλώλ, έλα ζπάλην δεκηνύξγεκα ηεο θύζεο, ζα καο καγέςεη κε ηελ εθπιεθηηθή νκνξθηά ηνπ, ηνπο 
ιαβπξηλζώδεηο δηαδξόκνπο, ηηο κπζηεξηώδεηο ζηνέο θαη ηνπο παξάμελνπο ζηαιαθηηηηθνύο ζρεκαηηζκνύο θαη ηηο 
αιιεπάιιειεο θιηκαθσηέο, ζε ηξεηο νξόθνπο, ιίκλεο ηνπ, πνπ ην θαζηζηνύλ κνλαδηθό ζην είδνο ηνπ ζηνλ θόζκν. 
Καηαιήγνπκε ζηελ όκνξθε πόιε ησλ Καιαβξύησλ. Σηηάζε ζηνλ Τόπν Θπζίαο, όπνπ ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ 1943, 
νδεγήζεθαλ θαη εθηειέζηεθαλ όινη νη άληξεο ηεο πεξηνρήο από 14 εηώλ θαη πάλσ, από ηνπο Γεξκαλνύο.  Φξόλνο 
ειεύζεξνο γηα βόιηα ζηα γξαθηθά καγαδηά ηνπ ρσξηνύ όπνπ κπνξείηε λα πξνκεζεπηείηε ηηο ηνπηθέο ιηρνπδηέο.  
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η
 Ημέρα 16/8 : Αίγιο – Ξσλόκαζηρο – Λοσηράκι – Αθήνα – Λάρνακα 

Πξόγεπκα θαη αλαρώξεζε από ηελ Πάηξα.  Πξώηνο καο ζηαζκόο ζε έλα από ηα νκνξθόηεξα πξνζθπλήκαηα ηεο 
Διιάδαο, ην Ηεξό Πξνζθύλεκα «Εσνδόρνο Πεγή» , ε γλσζηή Παλαγία «Τξππεηή» ηνπ ηγίνπ ζην λνκό Αραταο. 
Βξίζθεηαη ζηελ παξαιία ηνπ Αηγίνπ, θηηζκέλν ζε απόθξπκλν βξάρν ύςνπο 30 κέηξσλ από ηελ επηθάλεηα ηεο 
ζάιαζζαο θαη κέζα ζε ζπήιαην-ηξύπα, απ’ όπνπ θαη έιαβε θαη ην όλνκα. Ζ νκνξθηά ηνπ όινπ ηνπίνπ είλαη όλησο 
εληππσζηαθή, θππαξίζζηα θαη ζθηεξά πεύθα δίλνπλ κία μερσξηζηή θαη ππνβιεηηθή κεγαινπξέπεηα. Σπλερίδνπκε ηε 
δηαδξνκή καο γηα θαθέ ζηελ πόιε ηνπ Ξπιόθαζηξνπ κε ην παξαιηαθό κέησπν θαη ην παλέκνξθν δάζνο ηνπ 
Πεπθηά. Αθνινύζσο θαηεπζπλόκαζηε ζην Λνπηξάθη, δεκνθηιέο ηνπξηζηηθό ζέξεηξν ηνπ λνκνύ Κνξηλζίαο θαη 
θεκηζκέλν γηα ηηο πεγέο θπζηθνύ κεηαιιηθνύ θαη ηακαηηθνύ λεξνύ. Δίλαη απισκέλν ζηελ αθηνγξακκή ηνπ 
Κνξηλζηαθνύ θόιπνπ θαη πάλσ από ηελ πόιε δεζπόδνπλ ηα Γεξάλεηα όξε. Φξόλνο ειεύζεξνο. Τν κεζεκέξη 
αλαρσξνύκε γηα ην αεξνδξόκην «Διεπζέξηνο Βεληδέινο» θαη ην ηαμίδη ηεο επηζηξνθήο ζηελ Κύπξν κε ηηο θαιύηεξεο 
εληππώζεηο από ηελ επηαήκεξε δηακνλή καο ζηελ Πεινπόλλεζν. 
 

ΤΙΜΔΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 

Ανατώρηζη Γίκλινο Τρίκλινο Μονόκλινο 

9/8 530€ 505€ 615€ 
 

Σηις ηιμές περιλαμβάνονηαι: 

 Αεξνπνξηθό εηζηηήξην Λάξλαθα – Αζήλα – Λάξλαθα κε πηήζεηο ησλ Κππξηαθώλ Αεξνγξακκώλ 

 Φόξνη αεξνδξνκίσλ επίλαπινο θαπζίκσλ 

 1 ρεηξαπνζθεπή δηαζηάζεσλ 55ρ40ρ20 (έσο 10 θηιά) 

 Τέζζεξα βξάδηα δηακνλή ζηελ Τξίπνιε ζε μελνδνρείν 3*superior κε πξόγεπκα 

 Τξία βξάδηα δηακνλή ζηελ Πάηξα ζε μελνδνρείν 3*superior κε πξόγεπκα 

 Όιεο νη κεηαθνξέο, εθδξνκέο/πεξηεγήζεηο βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο κε θιηκαηηδόκελν ιεσθνξείν 

 Έκπεηξνο ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εθδξνκήο 

 Αθηνπιντθά εηζηηήξηα Κπιιήλε – Κεθαινληά - Κπιιήλε 

 Φ.Π.Α.  
 

Γεν περιλαμβάνονηαι:  
Δίζνδνη (όπνπ απαηηνύληαη) ζηηο εθδξνκέο • Όηη δελ αλαγξάθεηαη ζην πεξηιακβάλνληαη • Πνηά θαη θηινδσξήκαηα • 
Αζθάιεηα ηαμηδίνπ • Βάξθεο όπνπ απαηηνύληαη (Μπνύξηδη & ζπήιαηα Γπξνύ) • Απνζθεπή 23 θηιά κε επηβάξπλζε 
60€ • Νένο θόξνο δηαλπθηέξεπζεο (μελνδνρεία 4*: 3€ - μελνδνρεία 3*: €1,50 – ηηκέο αλά δσκάηην αλά εκέξα)  
 

Πηήζεις:   
Λάξλαθα – Αζήλα 15.00-16.45 • Αζήλα – Λάξλαθα 17.45-19.15 
 

 


